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

ZADEVA: Letno poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 
sklada Republike Slovenije za leto 2020 – 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 5. člena Ustanovitvenega akta Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 23/13, 84/16 in 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, 13/18 in 195/20 – odl. U S) 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 2020, ki ga je nadzorni 
svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije obravnaval na seji dne 25. 3. 2020 (sklep št. 0130-5/2021 z dne 25. 3. 2021) in 
zavzel pozitivno stališče, ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije je določila, da se presežek prihodkov nad odhodki, v skupni višini 
1.345.754,86 EUR, ugotovljen v poslovnem letu 2020, v izkazu prihodkov in odhodkov –
drugih uporabnikov za Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije razporedi na naslednji način:

A. Presežek prihodkov nad odhodki na invalidskem skladu (80. člen Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21) v višini 2.250.312,16 EUR, in presežek 
prihodkov nad odhodki štipendijskega sklada v višini 273.945,80 EUR, ostajata 
nerazporejena.

B. Presežek odhodkov nad prihodki na jamstvenem skladu (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, 11/18 – ZIZ-L in 
139/20; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS) v višini 206.891,29 EUR, na preživninskem 
skladu (28. člen  ZJSRS) v višini 859.087,04 EUR in za delovanje sklada v višini 
112.524,77 EUR se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki sklada po posamezni 
dejavnosti iz preteklih let.

             
                                                                                          
mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

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

Republike Slovenije za leto 2020



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 invalidsko in pokojninsko 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:
Mag. Andrejka Znoj, generalna direktorica
Helena Porenta,  podsekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
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
Cveto Uršič, državni sekretar
5. Kratek povzetek gradiva:

Ustanovitelj Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije je Republika Slovenija. V delu, ki se nanaša na vzpodbujanje razvoja zaposlovanja 
invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, sta soustanovitelja sklada Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Ustanoviteljske 
pravice v imenu Republike Slovenije izvršuje Vlada Republike Slovenije. Za področje delovanja 
sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Sklad je osrednja institucija v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in 
štipendiranja, vzpodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide, 
poravnavanja obveznosti iz naslova nadomestil preživnin v primerih neplačevanja preživnine za 
preživljanje mladoletnih otrok ter za poravnavanje obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 
insolventnosti delodajalca. Od 1. 4. 2017 dalje je sklad osrednji, sprejemni in posredovalni organ v 
postopkih izterjave preživnine iz tujine, na podlagi Sprememb in dopolnitev Ustanovitvenega akta 
Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
84/16, 12/17 − popr., 23/17 in 30/19).

Pomembni rezultati doseženi v letu 2020

Med najpomembnejše rezultate na področju delovanja sklada po posameznih področjih štejemo:
 Sklad je nadaljeval z izvajanjem programov, sofinanciranih iz sredstev evropske kohezijske 

politike (EKP). V 2020 je MDDSZ izplačalo zahtevke iz proračuna v skupni vrednosti 416.088 
EUR. Pripravila sta se nova programa Po kreativni poti do znanja 2020- 2022 (PKP II) in 
Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK II). Zaradi spremenjenih okoliščin 
(covid-19) so bile potrebne nekatere prilagoditve izvajanja projektnih aktivnosti in poročanja 
o njih.

 Sklad že 23 let zagotavljanja pravice delavcev iz naslova insolventnosti delodajalca v letu 
2020. V vseh letih delovanja je bila pravica priznana 91.207 upravičencem in skupaj 



izplačano 136.220.728 EUR.
 V času razglašene epidemije je v aprilu in maju zaradi interventnih ukrepov sklad začasno 

odločal na podlagi spremenjenih pogojev za uveljavljanje pravice.
 Sklad že 21 let zagotavljanja pravice otrok do nadomestila preživnine. V vseh letih delovanja 

je nadomestilo preživnine prejelo skupaj 14.100 otrok v skupni višini 60.573.607 EUR. S 24. 
oktobrom 2020 je stopila v veljavo novela ZJSRS, ki je razširila uveljavljene pravice do 
nadomestila preživnine tudi na polnoletne upravičence in so prvi polnoletni otroci prejeli 
sredstva že v decembru.

 Sklad je v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
že 15. leto nadziral izvajanje kvotnega sistema in odločal o vzpodbudah za zaposlovanje 
invalidov. Leto 2020 jer prineslo dve novi nalogi – ukrepa, sprejeta za omilitev posledic 
epidemije za delodajalce in za ohranitev zaposlitve invalidov – odločanje o pravici do 
povračila kriznega dodatka invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom, ki so ga izplačali 
zaposlenim invalidom in povišanje subvencije plače, ki sta bili postopkovno, pravno in 
finančno uspešno izvedeni.

 Izvedena je bila posodobitev sistema prijave v portal SVZI.net (skrbniški modul) z 
ažuriranjem identifikatorja strank pri dostopu. Zaključen je bil obsežen projekt uskladitve 
podatkov z upravičenci iz naslova subvencije plače – oblikovanje tabel za navzkrižno 
kontrolo, ki predstavljajo tudi bazo za nadaljnjo informatizacijo vsebinskih podatkov za 
oddajo zahtevkov za izplačilo.

 Sklad je že četrto leto osrednji, sprejemni in posredovalni organ v postopkih izterjave 
preživnine iz tujine.

Poslovanje sklada v letu 2020 je pregledala revizijska družba GM revizija, d.o.o., ki je izdala 
pozitivno mnenje brez pridržka. Revizijsko poročilo je sestavni del letnega poročila.

Nadzorni svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike 
Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, 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 za leto 2020 razporedi na 
naslednji način:

Presežek prihodkov nad odhodki na podračunih invalidskega in štipendijskega 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, 98/14 in 18/21) v višini 2.250.312,16 EUR,

− štipendijski sklad presežek prihodkov nad odhodki v višini 273.945,80 EUR.

Presežek odhodkov nad prihodki na podračunih delovanja sklada, preživninskega 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. 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, 11/18 – ZIZ-L in 139/20; v nadaljnjem 
besedilu: ZJSRS) v višini 206.891,29 EUR

− preživninski sklad presežek odhodkov nad prihodki (28. člen  ZJSRS v višini 859.087,04 
EUR

− delovanje sklada presežek odhodkov nad prihodki v višini 112.524,77 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:
(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

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) (obrazložitev)

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:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

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
Gradiva ni potrebno predhodno objavljati na spletni strani predlagatelja.

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

Republike Slovenije za leto 2020
- Sklep nadzornega sveta št. 0130-5/2021 z dne 25. 3. 2021 in Stališče NS do LP 2020
- Sklep nadzornega sveta o presežkih št. 0130-5/2021 z dne 25. 3. 2021



-
PRILOGA 1

PREDLOG

Številka: 0143-326/2020
Datum:

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 5. člena Ustanovitvenega akta Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 23/13, 84/16 in 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, 13/18 in 195/20 – odl. U S) 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 2020, ki ga je nadzorni svet 
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
obravnaval na seji dne 25. 3. 2021 (sklep št. 0130-5/2021 z dne 25. 3. 2021) in zavzel 
pozitivno stališče, ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije je določila, da se presežek prihodkov nad odhodki, v skupni višini 
1.345.754,86 EUR, ugotovljen v poslovnem letu 2020, v izkazu prihodkov in odhodkov –
drugih uporabnikov za Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije razporedi na naslednji način:

A. Presežek prihodkov nad odhodki na invalidskem skladu (80. člen Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2, 98/14 in 18/21) v višini 2.250.312,16 EUR, in presežek 
prihodkov nad odhodki štipendijskega sklada v višini 273.945,80 EUR, ostajata 
nerazporejena.

B. Presežek odhodkov nad prihodki na jamstvenem skladu (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, 11/18 – ZIZ-L in 
139/20; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS) v višini 206.891,29 EUR, na preživninskem skladu 
(28. člen  ZJSRS) v višini 859.087,04 EUR in za delovanje sklada v višini 112.524,77 EUR 
se pokrije iz presežka prihodkov nad odhodki sklada po posamezni dejavnosti iz preteklih 
let.

                                                                                          
mag. Janja Garvas Hočevar
vršilka dolžnosti generalnega sekretarja

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

Republike Slovenije za leto 2020
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 invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije
- Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
- Študentska organizacija Slovenije
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
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