
      Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00
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Številka: 4101-16/2020/76
Ljubljana, 23. 8. 2021

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

ZADEVA: Uvrstitev novega projekta 2611-21-0201 – Celovita prenova informacijskega sistema 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada – predlog za 
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na seji 
dne………………sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 se, s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt, ki 
izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0004 »Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIPS«: 2611-21-0201
– Celovita prenova informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada, ki sodi v skupino projektov, 2611-11-S014 – Investicije ZRSZ.

                                                                                       mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                       vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za finance.

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:
Mag. Andrejka Znoj, generalna direktorica,
Helena Porenta, podsekretarka.
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:
Gradivo se nanaša na uvrstitev novega projekta v veljavni Načrt razvojnih programov in sicer 
za celovito prenovo informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega 
in preživninskega sklada.
6. Presoja posledic za:

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



letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske 

unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 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:
(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

MDDSZ
2611-21-0201 – Celovita 
prenova informacijskega 
JŠRIPS

170076 
»Delovanje 
Javnega 
štipendijskega, 
razvojnega, 
invalidskega in 
preživninskega 
sklada RS«

             0       0

SKUPAJ 0 0

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 



MDDSZ
2611-20-0004 - Sredstva 
za investicije ZRSZ in 
JŠRIP

170076 
»Delovanje 
Javnega 
štipendijskega, 
razvojnega, 
invalidskega in 
preživninskega 
sklada RS«

438.601,00 438.601,00

SKUPAJ 438.601,00 438.601,00
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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.
II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti 
oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, 
je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna.



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
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: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/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
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

      Janez Cigler Kralj
             minister

     

  Priloge:
- Obrazložitev,
- Predlog Sklepa Vlade RS,
- Obrazec 3: Načrt razvojnih programov,
- Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije, 2x.

                                                                                                                                                                                                     



PREDLOG SKLEPA

Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 
2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 15/21 – ZDUOP in 74/21) je Vlada Republike Slovenije na 
seji dne………………sprejela naslednji

SKLEP:

V veljavni Načrt razvojnih programov 2021 – 2024 se, s podatki iz priložene tabele, uvrsti nov projekt, 
ki izhaja iz evidenčnega projekta 2611-20-0004 »Sredstva za investicije ZRSZ in JŠRIPS«: 2611-21-
0201 – Celovita prenova informacijskega sistema Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada.

                                                                                       mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                       vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

Prejmejo:
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
- Ministrstvo za finance.



OBRAZLOŽITEV

Uvrstitev novega projekta 2611-21-0201 »Celovita prenova informacijskega sistema Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada«

OPIS STANJA:
Neučinkovit IS je posledica organizacijsko pravnih sprememb v skladu, saj so se od leta 2013 zgodili 
dve pripojitvi. Sklad uporablja IS starejšega datuma, ki se je le prilagajal zakonskim spremembam. 
Prav tako uporabljajo aplikacije, ki so zasnovane na sodobnih tehnologijah in podpirajo sodobno 
elektronsko poslovanje. Sedanje stanje IS kot celote je za nadaljnje nemoteno delovanje sklada 
nevzdržno in ga je nujno potrebno celovito prenoviti, saj bo le na ta način možno še naprej zagotavljati 
izvajanje vseh aktivnosti zavoda in nalog, ki jih skladu dodeljujejo različna ministrstva. Do obstoječega 
stanja so kritični vsi deležniki – informatiki, vodstvo sklada in uporabniki.

NAMEN IN CILJ: 
Namen je odpraviti obstoječe stanje IS sklada, ki je nezadostno in s tem zagotoviti učinkovito 
informacijsko podporo poslovanju sklada, kar bo omogočalo izvajanje naloge dodeljene skladu s strani 
različnih ministrstev.

Ključni cilj je zagotovitev učinkovit, varen in zanesljiv IS, ki ohranja ustrezne revizijske sledi in 
izpolnjuje zakonske zahteve glede upravljanja z dokumentnim in arhivskim gradivom ter omogoča 
izvajanje vseh nalog sklada. 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.168.402,00 EUR z DDV

Sredstva za investicijo bodo zagotovljena s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti:
2021: 438.601,00 EUR
2022: 438.601,00 EUR
2023: 291.200,00 EUR
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