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

ZADEVA: Poslovni in finančni načrt 2019 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrte alineje 13. 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 Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, do katerega je Nadzorni 
svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
na 14. redni seji, dne 17. 5. 2019, zavzel pozitivno stališče.

Stojan Tramte
                                                          GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega

sklada Republike Slovenije za leto 2019
Prejmejo:

 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana
 Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
 Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana 
 Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
 Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 

20,1000 Ljubljana
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. generalni direktor 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:
Program dela v letu 2019 je pripravljen na podlagi veljavne zakonodaje in je zasnovan tako, da 
upošteva pretekle aktivnosti in usmeritve sklada, ki se bodo nadaljevale v naslednjem in v prihodnjih 
letih.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: sklad) je pripravil finančni načrt za 2019 v skladu z izhodišči za pripravo finančnih načrtov 
posrednih uporabnikov državnega proračuna, ki jih je prejel od Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in od Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Poslovni in finančni načrt sklada za leto 2019 je vsebinsko razdeljen na naslednja glavna področja:
- programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura in druge programe, ki imajo 

podlago v zakonu o štipendiranju, 
- programe, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike,
- druge programe ali projekte, financirane iz drugih virov,
- dejavnosti iz naslova pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev,
- dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
- dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin.

Sklad bo v letu 2019 s svojimi programi še naprej spodbujal mednarodno mobilnost in v ta namen 
objavil razpise štipendij za izobraževanje v tujini, študijske obiske, udeležbo na tekmovanjih v tujini 
ter razpis v okviru Fulbright programa. Objavil bo razpise, namenjene tujim državljanom za 
izobraževanje v Republiki Sloveniji. V letu 2019 želi sklad predvsem okrepiti sodelovanje z drugimi 
institucijami, ki delujejo na tem področju, ter z gospodarstvom, s ciljem izboljšanja obstoječih 
programov štipendiranja ter zaposlovanja štipendistov. Sklad bo nadaljeval z dodeljevanjem Zoisovih 
štipendij dijakom in študentom in štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Na področju programov, ki se sofinancirajo iz sredstev evropske kohezijske politike, bo sklad v letu 
2019 sodeloval z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport. Iz Evropskega kohezijskega sklada se bo sofinanciral program 
Tehnične podpore, medtem ko bodo ostali programi sofinancirani iz Evropskega socialnega sklada. 
V letu 2019 bo sklad sodeloval tudi z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Z učinkovitim izvajanjem pooblastil zakonodajalca in v okviru le-teh ter ohranjanjem prepoznavnosti 
si bo sklad na področju dejavnosti iz naslova pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev tudi v letu 
2019 prizadeval vzpodbujati delodajalce k ohranjanju zaposlenosti invalidov ter k zaposlovanju novih 
invalidov in prilagajanju delovnih mest.

Na področju dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca želi biti sklad 
tudi v letu 2019 prepoznan kot strokovna institucija, ki svojim upravičencem nudi kvalitetno storitev 
ter svetuje v postopkih. Cilji izvajanja dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti 
delodajalcev v letu 2019 so:

- učinkovito izvajanje in tekoče zagotavljanje pravic upravičencem, 
- učinkovita izterjava,
- zagotovitev finančne vzdržnosti.

Na področju dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin želi sklad v letu 
2019 še povečati svojo prepoznavnost kot institucija, ki omogoča uveljavljanje pravice otrok do 
prejemanja nadomestila preživnine. Dolgoročno pa želi sklad skupaj z drugimi družbenimi dejavniki 
doseči ozaveščenost, da je pravica do preživnine temeljna pravica otrok, ki živijo v enostarševskih 
družinah. Cilja za izvajanje dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin v letu 
2019 sta:

- učinkovito izvajanje programa preživninskega sklada in tekoče zagotavljanje pravic 
upravičencem,

- učinkovita izterjava dolžnikov.



Pri pripravi finančnega načrta za leto 2019 je sklad upošteval predpisana izhodišča javnofinančnih 
gibanj ter zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo finančno poslovanje posrednih proračunskih 
uporabnikov.

Finančni načrt sklada za leto 2019 je izdelan ločeno s pregledom načrta za izvajanje programov 
dejavnosti sklada in ločeno za delovanje sklada. 

V letu 2019 so načrtovani celotni prihodki sklada v višini 69.257.834 EUR, in sicer za programe 
sklada 63.749.283 EUR in za delovanje sklada v višini 5.508.551 EUR.

Glede na celotne prihodke v letu 2018 so načrtovani prihodki za programe in delovanje sklada v letu 
2019 višji za dva odstotka. Sklad načrtuje polno delovanje programov na skladu. 

V letu 2019 so načrtovani celotni odhodki sklada v višini 69.257.834 EUR, in sicer za programe 
sklada 63.749.283 EUR in za delovanje 5.508.551 EUR. Načrtovani odhodki so višji za šest 
odstotkov v primerjavi z celotnimi odhodki leta 2018.

Načrtovani odhodki za izvajanje programov sklada so namenjeni izvajanju programov za 
spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura, programov in projektov, sofinanciranih iz evropskih 
sredstev in programov štipendiranja na podlagi  zakona, ki ureja štipendiranje in za izvajanje 
programa jamstvenega sklada za poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 
insolventnosti delodajalca, izvajanje programa preživninskega sklada za izplačila poravnave 
obveznosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin namenjen otrokom, ki jim je 
pravnomočno določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo ter izvajanje 
programa invalidskega sklada z namenom vzpodbujanja zaposlovanja invalidov in ohranjanja 
delovnih mest za invalide.

Odhodki za delovanje sklada so v letu 2019 namenjeni za stroške dela, izdatke za blago in storitve 
ter investicijske odhodke.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v letu 2019 načrtuje, 
da bo na celotnem področju svojega poslovanja deloval z izravnanimi prihodki in odhodki ob 
predpostavki, da bodo načrtovani prihodki in odhodki v celoti realizirani.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA

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 DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje DA
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:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-8117

Dostop do 
delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150030 PN 8.1 -
Dostop do delovnih 
mest - 14-20 -V-EU

440.000,00



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-8117

Dostop do 
delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150031 PN 8.1 -
Dostop do delovnih 

mest - 14-20 -V-
SLO

110.000,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-8117

Dostop do 
delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150032 PN 8.1 -
Dostop do delovnih 
mest -14-20 -Z-EU

440.000,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-8117

Dostop do 
delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150033 PN 8.1 -
Dostop do delovnih 
mest -14-20 -Z-SLO

110.000,00



Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150030 PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

0,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150031 PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

0,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150032 PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

38.732,70

Ministrstvo za 
delo, družino, 
socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

Spodbujanje 
vključevanja 

oseb, ki so pred 
izgubo zaposlitve, 
v ukrepe na trgu 
dela - Pripravljeni 
na spremembe 

(SPIN)

150033 PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

12.910,89



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-8311

Podpora 
podjetjem za 

aktivno staranje 
delovne sile

160125 PN 8.3 -  
Aktivno in zdravo 
staranje -14-20-V-

EU

2.962.298,78

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-8311

Podpora 
podjetjem za 

aktivno staranje 
delovne sile

160126 PN 8.3 -  
Aktivno in zdravo 
staranje -14-20-V-

SLO

740.574,69

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-8311

Podpora 
podjetjem za 

aktivno staranje 
delovne sile

160127 PN 8.3 -  
Aktivno in zdravo 
staranje -14-20-Z-

EU

1.974.865,85

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-8311

Podpora 
podjetjem za 

aktivno staranje 
delovne sile

160128 PN 8.3 -  
Aktivno in zdravo 
staranje -14-20-Z-

SLO

493.716,46

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-1123

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje 

Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje za 

zaposlene

160137 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja -14-20 - V-
EU

115.937,57

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-1123

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje 

Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje za 

zaposlene

160138 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20 -V-
SLO

28.984,39

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-1123

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje 

Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje za 

zaposlene 

160139 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja - 14-20-Z-

EU

102.812,56



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-18-1123

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje 

Neformalno 
izobraževanje in 
usposabljanje za 

zaposlene

160140 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20- Z-
SLO

25.703,14

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-1121

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov

160137 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja -14-20 - V-
EU

208.603,34

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-1121

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov

160138 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20 -V-
SLO

52.150,84

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-1121

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov

160139 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja - 14-20-Z-

EU

184.987,89

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-17-1121

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov

160140 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20- Z-
SLO

46.246,98



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-1131

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Štipendije za 
deficitarne poklice

160137 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja -14-20 - V-
EU

1.621.471,96

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-1131

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Štipendije za 
deficitarne poklice

160138 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20 -V-
SLO

405.367,99

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-1131

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Štipendije za 
deficitarne poklice

160139 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja - 14-20-Z-

EU

873.100,28

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-1131

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Štipendije za 
deficitarne poklice

160140 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20- Z-
SLO

218.275,07

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov 3.0

160137 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja -14-20 - V-
EU

589.646,81



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov 3.0

160138 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20 -V-
SLO

147.411,69

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov 3.0

160139 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 
učenja - 14-20-Z-

EU

756.856,58

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0031 
Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov 3.0

160140 PN 10.1 -
Krepitev enake 

dostopnosti 
vseživljenjskega 

učenja - 14-20- Z-
SLO

189.214,13

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0038 

Tehnična pomoč 
KS 2014-2020

150056 PN 12.1 -
Tehnična pomoč -

14-20-EU
2.972.950,90

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0038 

Tehnična pomoč 
KS 2014-2020

150057 PN 12.1 -
Tehnična pomoč -

14-20-SLO
524.638,40



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-0005 
 Delovanje 

Sklada za razvoj 
kadrov in 
štipendije

170076 Delovanje 
Javnega 

štipendijskega, 
razvojnega, 

invalidskega in 
preživninskega 

sklada RS

2.555.326,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-0010  
Poslovni prostori 
in oprema ZRSZ 

in Sklada

170076 Delovanje 
Javnega 

štipendijskega, 
razvojnega, 

invalidskega in 
preživninskega 

sklada RS

283.500,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-16-0010  
Poslovni prostori 
in oprema ZRSZ 

in Sklada

4090 Vzpostavitev 
informacijskega 
sistema za ESS

80.500,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-11-0005
 Štipendije sklada 
za razvoj kadrov 

in štipendije

9642 - Štipendije 
sklada za razvoj 

kadrov in štipendije
1.061.038,00



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-11-0006
 Štipendije: 

državne, Zoisove 
in NTR

130132 –
Proračunski sklad 

MDDSZ
5.600.000,00

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

2611-11-0053 
Nadomestila 

preživnin

4119 Jamstveni in 
preživninski sklad –

nadomestila 
preživnin

1.800.000,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

3330-16-0006
Mednarodna 

vpetost 
izobraževalnega 
in inovacijskega 

sistema

PP 160170 
Internacionalizacija

izobraževanja
660.500,00

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0031 

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

150044 PN 10.1 -
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 

prožnih oblik učenja 
14-20-V-EU

1.633.876,15

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0031
 Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

150045 PN 10.1 -
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 

prožnih oblik učenja 
14-20-Z-EU

2.699.260,78

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0031

Izboljšanje 
enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

150046 PN 10.1 -
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 

prožnih oblik učenja 
14-20-V-SLO

408.469,05

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0031
 Izboljšanje 

enakega dostopa 
- vseživljenjsko 

učenje

150047 PN 10.1 -
Izboljšanje 

kompetenc in 
spodbujanje 

prožnih oblik učenja 
14-20-Z-SLO

674.815,20

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0032 
Sistem 

izobraževanja in 
usposabljanja za 

trg dela 

160176 PN 10.2 -
Poklicno 

izobraževanje in 
usposabljanje - 14-

20-V-EU

2.729.613,60 

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0032 
Sistem 

izobraževanja in 
usposabljanja za 

trg dela

160177 PN 10.2 -
Poklicno 

izobraževanje in 
usposabljanje - 14-

20-V-SLO

682.403,40  



Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0032 
Sistem 

izobraževanja in 
usposabljanja za 

trg dela

160178 PN 10.2 -
Poklicno 

izobraževanje in 
usposabljanje - 14-

20-Z-EU

1.603.106,40  

Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in šport

1541-15-0032 
Sistem 

izobraževanja in 
usposabljanja za 

trg dela

160179 PN 10.2 -
Poklicno 

izobraževanje in 
usposabljanje - 14-

20-Z-SLO

400.776,60  

Ministrstvo za 
gospodarski 

razvoj in 
tehnologijo

2130-14-0004
Spodbujanje 
inovativnosti 
2014-2020

Kompetenčni 
centri za razvoj 

kadrov in vpeljavo 
novih poslovnih 

procesov s 
področja dizajn 
managementa –
KCDM 2.0 (2017-

2019)

PP 160051
Spodbujanje 
inovativnosti

327.500,00

SKUPAJ 39.588.145,07

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 



Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

150030/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-EU

207.102,7

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

150031/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-V-SU

51.775,67

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

150032/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-EU

97.796,05

Ministrstvo za 
delo, družino, 

socialne zadeve 
in enake 
možnosti

1541-15-0021  
Dostop do 

delovnih mest za 
iskalce zaposlitve

150033/PN8.1 -
Dostop do delovnih 
mest-14-20-Z-SU

24.449,04

SKUPAJ MDDSZ – EKP 2014-2020 381.123,46
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
Sredstva za OP EKP 2014-2020 se v točki II.a izkazuje v skladu s sprejetim Rebalansom proračuna RS za leto 

2019, ki je bil spret 29.3.2019. Kot podlaga za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2019 se je 

upoštevalo veljavni INOP 8.3. in vse predvidene spremembe NIO/operacij EKP zaradi nižje realizacije za leto 

2018, ki je pomenila prenos v naslednja leta od 2019 do 2023, kar se je potrdilo z INOP 9.0. z dne 12.4.2019. 



Vse nadaljnje spremembe NIO/operacij EKP so se že uvrstile v predlog spremembe INOP 9.1. in so tudi zajete v 

predlog spremembe programov, uvrščenih v Poslovni načrt Sklada za leto 2019. V zgornjem izkazu je obseg 

sredstev Rebalansa 2019 v višini 16.387.459,89 EUR za del projektov v NRP, ki se nanašajo na NIO/operacije 

EKP vključene v Poslovni načrt Sklada za leto 2019 in je višji od planiranega obsega v gradivu (12.739.306,83 

EUR) saj se v finančnih posledicah zajema tudi sredstva na proračunskih postavkah MDDSZ v okviru evidenčnih 

projektov OU, ki še niso dodeljena po pogodbah (PN 10.1. za KOC-3) oz. so namenjena drugim prejemnikom 

(PN 12.1. - TP treh projektov MDDSZ). 

V točki II.b izkazujemo ugotovljeni manjko sredstev med obsegom sredstev Rebalansa 2019 za projekte EKP 

MDDSZ v Poslovnem načrtu Sklada za leto 2019, ki se bo zagotavljal na podlagi sprememb INOP, predvsem z 

zniževanjem sredstev na PN 8.1. po projektih v NRP sprejetega Rebalansa proračuna 2019, ki se bodo v teku 

leta 2019 spreminjali, saj po ZIPRS lahko s soglasjem OU prerazporejamo sredstva med projekti v NRP preko 

evidenčnih projektov OU za posamezno PN. Glede na to, da se je INOP 8.3. že spremenil (z INOP 9.0.) in se že 

znižuje obseg sredstev po projektih PN 8.1. (za programe ukrepov APZ), so se sredstva v veljavnem proračunu 

za leto 2019 na PN 10.1. že zagotovila. 

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
/
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Pri pripravi gradiva 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

- Predlog sklepa
- Sklep NS sklada št. 4100-2/2018 z dne 17. 5. 2019
- Poročilo NS sklada z dne 17. 5. 2019
- Poslovni in finančni načrt za leto 2019 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije



Številka:
Datum:

Na podlagi četrte alineje 13. 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 Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, do katerega je Nadzorni svet 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije na 
14. redni seji, dne 17. 5. 2019, zavzel pozitivno stališče.

Stojan Tramte
                                                          GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Poslovni in finančni načrt Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega

sklada Republike Slovenije za leto 2019
Prejmejo:

 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
 Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1001 Ljubljana
 Služba Vlade RS za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
 Urad Vlade RS za komuniciranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana 
 Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20,1000 
Ljubljana


	6FE58A06EB3E8E99C1258425003808B4_0.in.docx

		2019-06-26T12:24:57+0200
	Ksenija Klampfer




