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EVA /

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

ZADEVA: Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije za leto 2019– predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi četrte in pete alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10-
ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE), četrte in pete alineje prvega odstavka 5. člena Ustanovitvenega akta 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19) ter drugega odstavka 99. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … 
sprejela naslednji

SKLEP:

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je nadzorni 
svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije obravnaval na 22. seji dne 28. 5. 2020 (sklep št. 0130-3/2020 z dne 28. 5. 2020) in 
zavzel pozitivno stališče, ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije je določila, da presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek 
odhodkov nad prihodki, ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v preteklem 
poslovnem letu 2019 razporedi na naslednji način.

Presežek prihodkov nad odhodki na podračunih invalidskega in jamstvenega sklada ostane
nerazporejen, in sicer:

− invalidski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(80. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)) v višini 4.887.238,37 
EUR,

− preživninski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(28. člen Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 
11/18 – ZIZ-L; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS)) v višini 818.957,61 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki na podračunih delovanja sklada, dejavnosti štipendij in
jamstvenega sklada se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki sklada po posamezni
dejavnosti iz preteklih let, in sicer: 

− jamstveni sklad  presežek odhodkov nad prihodki
(28. čl ZJSRS) v višini 2.096.746,75 EUR

− štipendijski sklad presežek odhodkov nad prihodki v višini 69.572,89 EUR



− delovanje sklada presežek odhodkov nad prihodki v višini 54.600,65 EUR.

                                                                                                     dr. Božo Predalič
                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije za leto 2019

Prejmejo:

- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
- Študentska organizacija Slovenije
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

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:
Mojca Pršina, v.d. direktorice 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:
Janez Cigler Kralj, minister
Mateja Ribič, državna sekretarka
5. Kratek povzetek gradiva:
Presežek prihodkov nad odhodki na podračunih invalidskega in jamstvenega sklada ostane  
nerazporejen, in sicer:

− invalidski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(80. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov(Uradni list RS, št. 
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)) v višini 4.887.238,37 
EUR,

− preživninski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(28. člen Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 
11/18 – ZIZ-L; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS)) v višini 818.957,61 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki na podračunih delovanja sklada, dejavnosti štipendij in
jamstvenega sklada se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki sklada po posamezni
dejavnosti iz preteklih let, in sicer: 

− jamstveni sklad  presežek odhodkov nad prihodki
(28. čl ZJSRS) v višini 2.096.746,75 EUR



− štipendijski sklad presežek odhodkov nad prihodki v višini 69.572,89 EUR
− delovanje sklada presežek odhodkov nad prihodki v višini 54.600,65 EUR.

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:
/
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
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

Priloga:

- Predlog sklepa vlade
- Sklep Nadzornega Sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije št. 0130-3/2020 z dne 28.5.2020
- Mnenje Nadzornega Sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije o revidiranem Letnem poročilu za leto 2019 št. 
0130-3/2020 z dne 28.5.2020

- Sklep Nadzornega Sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije o presežku odhodkov nad prihodki št. 0130-
3/2020 z dne 28.5.2020



Številka: 0143-271/2020
Datum: 8. 7. 2020

Na podlagi četrte in pete alineje 13. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08, 8/10-
ZSKZ-B in 61/20 – ZDLGPE), četrte in pete alineje prvega odstavka 5. člena Ustanovitvenega akta 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr., 23/17 in 30/19) ter drugega odstavka 99. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne … 
sprejela naslednji

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je sprejela Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2019, ki ga je nadzorni svet 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
obravnaval na 22. seji dne 28. 5. 2020 (sklep št. 0130-3/2020 z dne 28. 5. 2020) in zavzel 
pozitivno stališče, ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije je določila, da presežek prihodkov nad odhodki oziroma presežek 
odhodkov nad prihodki, ugotovljen v izkazu prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov za 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v preteklem 
poslovnem letu 2019 razporedi na naslednji način.

Presežek prihodkov nad odhodki na podračunih invalidskega in jamstvenega sklada ostane
nerazporejen, in sicer:

− invalidski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(80. člen Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14)) v višini 4.887.238,37 EUR,

− preživninski sklad presežek prihodkov nad odhodki
(28. člen Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12, 39/16 in 
11/18 – ZIZ-L; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS)) v višini 818.957,61 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki na podračunih delovanja sklada, dejavnosti štipendij in
jamstvenega sklada se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki sklada po posamezni
dejavnosti iz preteklih let, in sicer: 

− jamstveni sklad  presežek odhodkov nad prihodki
(28. čl ZJSRS) v višini 2.096.746,75 EUR

− štipendijski sklad presežek odhodkov nad prihodki v višini 69.572,89 EUR
− delovanje sklada presežek odhodkov nad prihodki v višini 54.600,65 EUR.

                                                                                             dr. Božo Predalič
                                                                                         GENERALNI SEKRETAR

Priloga:
- Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada 

Republike Slovenije za leto 2019



Prejmejo:

- Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
- Študentska organizacija Slovenije
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje
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