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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 –
ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter jih objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                           Stojan Tramte
                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloge:
- Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za finance
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 Ekonomsko socialni svet
 Študentska organizacija Slovenije

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
 Mitja Bobnar, v. d. generalnega direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje
 Maja Grašič, vodja Sektorja za vseživljenjsko učenje
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
V Ustanovitvenem aktu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) se zapiše skrajšano ime sklada in poslovni 



naslov. Opredelijo se pristojnosti nadzornega sveta in direktorja, zapiše se spremenjena vrednost 
namenskega premoženja in se določi, da je za izvedbo notranje revizije na skladu pristojna služba za 
notranjo revizijo ministrstva, pristojnega za delo.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/

II. Finančne posledice za državni proračun
/

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:



/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
Kratka obrazložitev
/

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sodelovanje javnosti ni potrebno.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Mag. Ksenija KLAMPFER
MINISTRICA

Priloga:

 predlog sklepa



Številka:
Datum:

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 –
ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … sprejela naslednji 

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je sprejela Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije ter jih objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

                                                                          

 Stojan Tramte
                                                                           GENERALNI SEKRETAR

Priloga:

 Spremembe in dopolnitve Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada Republike Slovenije

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 Ministrstvo za finance
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
 Ekonomsko-socialni svet
 Študentska organizacija Slovenije



Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 –
ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
USTANOVITVENEGA AKTA

Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

1. člen

V Ustanovitvenem aktu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17) se v 2. členu drugi 
odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Sedež sklada je v Ljubljani; naslov: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Skrajšano ime sklada je: JŠRIPS RS.«.

2. člen

V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Za področje delovanja sklada je pristojno ministrstvo, pristojno za delo.«.

3. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
 zagotavlja, da sklad deluje v skladu z namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen;
 pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada;
 sprejme splošne pogoje poslovanja sklada;
 da mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih oseb in k predlogom partnerskih projektov z 

drugimi domačimi in tujimi pravnimi osebami;
 predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada;
 daje soglasje direktorju k notranji organizaciji sklada;
 sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame stališče do poslovnega in finančnega 

načrta ter poslovnega poročila sklada;
 predlaga ustanovitelju način razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka 

odhodkov nad prihodki sklada;
 predlaga imenovanje revizorja;
 na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih poslih sklada in
 odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem ustanovitvenim aktom.«.

4. člen

V 18. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(4) Direktor sklada ima naslednje pristojnosti:



 izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada, razen aktov, ki so v izključni 
pristojnosti nadzornega sveta,

 sprejema akte o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, h katerim mora pridobiti 
soglasje nadzornega sveta sklada, ter druge akte sklada,

 predlaga finančni načrt sklada,
 odloča o pravicah in obveznostih delavcev sklada,
 v skladu s sprejetim finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev sklada med letom po 

posameznih namenih,
 imenuje posebne delovne in projektne skupine, stalne in občasne komisije,
 je odgovoren za pripravo letnega poslovnega in finančnega načrta sklada,
 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.«.

5. člen

V 21. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(1) Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 19. marca 2019 znaša 12.445.318,16 eura, od 
tega je delež Republike Slovenije 10.850.634,47 eura, delež Republike Slovenije in Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje 834.585,21 eura, delež Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije pa 760.098,48 eura.«.

6. člen

25.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»25.a člen
(viri sredstev za štipendiranje)

»Viri sredstev za izvajanje nalog iz petega odstavka 3. člena tega ustanovitvenega akta se 
zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunskega sklada ministrstva, pristojnega za delo, 
sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov, donacij in drugih virov.«.

7. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:

»30. člen
(notranje revidiranje)

»(1) Sklad organizira notranje revidiranje finančnega poslovanja v skladu s predpisi, ki urejajo javne 
finance.

(2) Za izvedbo notranje revizije na skladu je pristojna služba za notranjo revizijo ministrstva, 
pristojnega za delo.«.

KONČNA DOLOČBA

8. člen

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 0140-3/2019
Ljubljana, dne 17. aprila 2019



EVA 2019-2611-0010
Vlada Republike Slovenije
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