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Seznam kratic 

ARRS Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije  

sklad Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 

Republike Slovenije 

CMEPIUS Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobraževanja in usposabljanja 

SPP  Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 

MDDSZ Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

MNZ Ministrstvo za notranje zadeve 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

MZZ Ministrstvo za zunanje zadeve 

 
  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
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Osnovni podatki o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu 

Republike Slovenije   

Ime v angleščini: Public scholarship, development, disability and maintenance fund of 

the Republic of Slovenia 

Spletna stran: www.sklad-kadri.si, www.jpi-sklad.si 

 

Logotip: 

 

 

Matična številka: 1198459000 

Davčna številka: 86279670 

 

Splošni okvir delovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega 

sklada Republike Slovenije  

Leto prve ustanovitve in 

zakonska podlaga: 

2017, Ustanovitveni akt Javnega štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list 

RS, št. 23/13, 84/16, 12/17 – popr. in 23/17) 

 Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 106/12 in 39/16) 

 Zakon o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) 

  

Naloge Javnega 

štipendijskega, razvojnega, 

invalidskega in 

preživninskega sklada 

Republike Slovenije: 

• štipendiranje, sofinanciranje štipendij in štipendijskih shem, 

• razvojniki za gospodarstvo, 

• oblikovanje interdisciplinarnih skupin za projektno delo v 

gospodarstvu, 

• krepitev podiplomskega znanja kadrov v gospodarstvu, 

• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za večjo 

konkurenčnost podjetij, 

• izobraževanje in usposabljanje odraslih, 

• izmenjavanje zaposlenih na podobnih delih, 

• shema prenosa znanja (mentorske sheme), 

• dejavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja, 

• dejavnosti praktičnega usposabljanja, 

• spodbude za pripravo diplomskih, magistrskih in doktorskih 

nalog, povezanih z gospodarstvom, 

• spodbujanje mednarodne mobilnosti študentov in raziskovalcev, 

• pretok in popularizacija znanja, 

• podpora odličnosti, 

• jamčenje za terjatve delavcev v primeru plačilne nesposobnosti 

delodajalca, 

• izplačevanje nadomestila preživnine otrokom, ki je preživninski 

zavezanec na plačuje, 

 

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.jpi-sklad.si/
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• spodbujanje zaposlovanja invalidov. 

  

Akti, ki urejajo razmerja do 

uporabnikov storitev 

Javnega štipendijskega, 

razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada 

Republike Slovenije: 

• Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 

96/12 – ZPIZ-2 in 98/14), 

• Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – 

ZUPJS-C in 8/16) s podzakonskimi akti, 

• Zakon o štipendiranju (ZŠtip) (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – 

popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 

56/13 – ZŠtip-1) s podzakonskimi akti, 

• Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 

108/13; v nadaljnjem besedilu: SPP), 

• Splošni pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 33/08 in 73/08), 

• Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni 

list RS, št. 99/04 in 107/04 – popr.), 

• Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Uradni 

list RS, št. 117/03), 

• Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future 

(Uradni list RS, št. 59/03),  

• Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future 

(Uradni list RS, št. 45/02 in 54/02), 

(http://www.sklad-kadri.si/si/info/o-skladu/pravne-podlage/). 

Organi Javnega sklada 

Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije 

Nadzorni svet in enočlanska uprava – direktor 

Sestava nadzornega sveta Nadzorni svet ima sedem članov, ki ga sestavljajo: 

• mag. Andrej Del Fabro, predstavnik ministrstva, pristojnega 

za delo, družino in socialne zadeve, predsednik nadzornega 

sveta, 

• Andrej Verhovnik Marovšek, predstavnik ministrstva, 

pristojnega za finance, namestnik predsednika nadzornega 

sveta, 

• Anka Valentinčič, predstavnica ministrstva, pristojnega za 

delo, družino in socialne zadeve, 

• Barbara Krajnc, predstavnica delodajalskih združenj, 

reprezentativnih za območje države, 

• mag. David Klarič, predstavnik Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije, 

• Luka Špoljar, predstavnik Študentske organizacije Slovenije 

• Damjan Volf, predstavnik sindikalnih zvez in konfederacij, 

reprezentativnih za območje države. 

 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://www.uradni-list.si/1/content?id=94548
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_PRAV9015.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_DRUG2097.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003117&stevilka=5082
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1 Povzetek 
 

Sklad je pravna oseba javnega prava, ustanovljen je bil 1. januarja 2017 z Ustanovitvenim aktom Javnega 

štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, in sicer na podlagi 

Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS), 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 nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o štipendiranju (Uradni 

list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) in Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – 

ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1). 

 

Sklad na podlagi prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – 

ZSKZ-B) deluje kot javni sklad. Ustanovitelj Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 

preživninskega sklada Republike Slovenije je Republika Slovenija, v delu, ki se nanaša na spodbujanje 

razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest invalidov, pa sta soustanovitelja sklada Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Ustanoviteljske pravice v imenu Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije. Za področje 

delovanja sklada je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  

 

Sklad uresničuje svoj namen s poravnavo obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti 

delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin ter s spodbujanjem razvoja 

zaposlovanja invalidov v skladu z ZZRZI in z ohranjanjem delovnih mest invalidov. 

 

Namen sklada je tudi izvajanje štipendijske politike in dodeljevanje sredstev za vlaganja v človeške vire za 

večjo zaposljivost, konkurenčnost, prenos znanja in povezovanje izobraževalnega sistema s potrebami 

trga dela.  

 

S svojo dejavnostjo sklad skuša doseči predvsem te štiri ključne, soodvisne strateške cilje:  

 

1. Krepitev vloge sklada kot osrednje ustanove v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja 

kadrov in štipendiranja, spodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za 

invalide, poravnavanja obveznosti iz naslova nadomestil preživnin v primerih neplačevanja preživnine 

za preživljanje mladoletnih otrok ter poravnavanje obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru 

insolventnosti delodajalca. 

2. Skrb za visoko raven uspešnosti vseh programov in sredstev sklada ter za njihovo skladnost s 

potrebami, usmeritvami, cilji in zavezami države z njihovim spremljanjem, prilagajanjem, 

nadgrajevanjem, poročanjem o njih in sodelovanjem v zvezi z njimi, kamor spadajo tudi:  

‒ zagotavljanje povezanosti ključnih javnih razpisov za dodeljevanje štipendij in spodbud,  

‒ prispevanje k odpravljanju družbenih, ekonomskih, upravnih in drugih ovir pri dostopu 

do uveljavljanja pravic pri skladu, do štipendij in pri odločanju za naložbe podjetij v razvoj 

kadrov,  

‒ skrb, da bo sklad odprta, odzivna in uporabnikom prijazna javna finančna ustanova, 

vpeta tako v državno kot tudi regionalno in lokalno okolje, 
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‒ informiranje javnosti o pravicah, ki jih je mogoče uveljavljati pri skladu, in o načinu 

uveljavljanja teh pravic. 

 

3. Negovanje učinkovite, vključujoče in trajnostne organizacijske in poslovne kulture v skladu s 

sodobnimi standardi poslovanja in poslanstvom sklada, vključno z zagotavljanjem finančno vzdržnega 

in razvidnega načina poslovanja.  

4. Izvajanje učinkovite, uspešne in gospodarne izterjave sredstev iz postopkov insolventnosti, od 

preživninskih zavezancev in zavezancev za kvoto. 
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2 Uvod in izhodišča pri pripravi poslovne politike  
 

Sklad kot osrednja ustanova v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja razvoja kadrov in 

štipendiranja, spodbujanja 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 uresničuje svoje poslanstvo: 

• z dodeljevanjem štipendij in drugih oblik financiranja dijakom in študentom za izobraževanje v 

Sloveniji in tujini z namenom: 

o spodbujanja najboljših dijakov in študentov k doseganju odličnosti na področju znanja in 

raziskovanja, 

o usmerjanja mladih k vpisu v izobraževalne programe za poklice, ki jih v gospodarstvu 

primanjkuje, 

o podpore izobraževanju najboljših slovenskih študentov za študij v tujini in s tem 

zagotavljanja kakovostnih kadrov z znanji iz tujine za razvoj slovenskega gospodarstva in 

znanosti, 

o zagotavljanja priložnosti za dijake in študente za krajšo mednarodno mobilnost v okviru 

izobraževanja, udejstvovanja na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ali za druge oblike 

mobilnosti zaradi pridobivanja znanja in spretnosti ter osebnostnih lastnosti, zaradi 

katerih so ti udeleženci bolje pripravljeni na trg dela, 

o promocije in spodbujanja kadrovskega štipendiranja kot pomembnega dejavnika 

dolgoročnega načrtovanja kadrov s strani podjetij in usmerjanja mladih v poklice, za 

katere so izkazane potrebe na trgu dela, 

o povezovanja med Republiko Slovenijo in prednostnimi regijami s štipendiranjem 

državljanov teh držav za izobraževanje v Republiki Sloveniji kot načinom sodelovanja in 

zagotavljanja razvojne pomoči tem državam;  

• s sofinanciranjem mobilnosti domačih in tujih strokovnjakov za spodbujanje prenosa znanja med 

različnimi raziskovalnimi projekti in ustanovami ter iz znanstvenoraziskovalnega področja v 

gospodarstvo;  

• z dodeljevanjem finančnih spodbud podjetjem in njihovim zaposlenim za dvig izobrazbene ravni 

in usposobljenosti zaposlenih za večjo konkurenčnost podjetij; 

• z dodeljevanjem drugih finančnih spodbud, namenjenih razvoju človeških virov; 

• z nadziranjem izvajanja kvotnega sistema, vodenjem postopkov in odločanjem o pravicah in 

obveznostih invalidov in delodajalcev iz naslova izpolnitve kvote oziroma o spodbudah za 

zaposlovanje invalidov in o dolgu zaradi neizpolnitve in neplačila kvote; 

• z jamčenjem za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in z učinkovito izterjavo 

stečajnega dolžnika; 

• z izplačevanjem nadomestila preživnin otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno 

odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je 

preživninski zavezanci ne plačujejo, in z izterjavo dolžnikov; 

• z organizacijo dogodkov za različne deležnike, vključene v razvoj človeških virov, za spoznavanje 

novih zamisli ter za izmenjavo dobrih praks in mreženje; 
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• s sistematično promocijo dobrih praks prek medijskih objav in komuniciranja z različnimi 

javnostmi za doseganje napredka pri ravnanju s človeškimi viri. 

 

Ustanoviteljica in lastnica sklada je Republika Slovenija. 

 

V tem dokumentu je predstavljena poslovna politika sklada za obdobje 2018–2021. ZJS-1 v 23. členu 

določa, da javni sklad posluje v skladu s poslovno politiko1 za srednjeročno obdobje, ki jo na predlog 

direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.  

 

Sklad pri pripravi poslovne politike upošteva usmeritve resornega MDDSZ in MIZŠ, MNZ, MGRT ter 

strateških dokumentov.2 Glede na navedeno ta dokument najprej povzema ključne pravne in strokovne 

podlage za izvajanje dejavnosti sklada ter poslovno politiko 2018–2021, čemur sledi predstavitev 

poslanstva in vrednot sklada ter treh ključnih strateških soodvisnih ciljev za navedeno obdobje. V 

nadaljevanju so v skladu z zahtevami ZJS-1 ter drugimi navedenimi pravnimi in strokovnimi podlagami in 

usmeritvami predstavljene ciljne skupine prejemnikov štipendij ter spodbud in upravičencev, vrsta, obseg 

in struktura spodbud sklada za obdobje 2018–2021 ter merljivi kazalci rezultatov delovanja. 

 

Sledijo ključne smernice glede finančnih virov in finančnega poslovanja sklada v obdobju 2018–2021.  

 

Poslovna politika pomeni ključne strateške usmeritve delovanja sklada za obdobje 2018–2021, njena 

letna realizacija oziroma operacionalizacija pa se izvaja v skladu s sprejetim letnim poslovnim in 

finančnim načrtom sklada, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. O doseganju letnih ciljev poslovanja 

sklad poroča pristojnemu ministrstvu in v rednih letnih poročilih, ki so objavljena tudi na spletnih straneh 

sklada. 

  

 
1 Poslovna politika javnega sklada mora vsebovati najmanj osnovne smernice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in 

fizične osebe oziroma pomoči za fizične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih letih, merljivih kaza lcev 

rezultatov delovanja sklada ter vrednosti in strukture naložb javnega sklada. 

2 Pri morebitnih spremembah ali dopolnitvah relevantne zakonodaje in usmeritev ministrstev so možne spremembe in dopolnitve 

(izvajanja) poslovne politike sklada 2018–2021. 
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3 Pravne, strateške in strokovne podlage za dejavnost sklada  
 

Zakon o javnih skladih (v nadaljnjem besedilu: ZJS-1) določa javne sklade kot statusno obliko pravne 

osebe javnega prava, ureja delovanje javnega sklada, podrobno predpisuje način poslovanja javnega 

sklada in je podlaga za sedanjo organiziranost sklada kot javnega sklada. 

 

Na podlagi ZJS-1 sta bila sprejeta dokumenta Akt o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, 

znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije, ki opredeljuje temeljne okvire delovanja sklada, in Splošni pogoji poslovanja 

Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, s katerimi se urejajo razmerja sklada do 

prejemnikov njegovih sredstev in opredeljujejo merila za dodeljevanje sredstev.  

 

Zakon o štipendiranju ureja področje štipendiranja za dijake ali dijakinje, vključene v srednješolsko 

izobraževanje, za študente ali študentke, vključene v programe višješolskega in visokošolskega 

izobraževanja, in za udeležence ali udeleženke izobraževanja odraslih, in sicer vrste štipendij, pogoje za 

dodelitev, višino štipendij in dodatke k štipendijam, postopke dodeljevanja štipendij, sofinanciranje 

kadrovskih štipendij, vire financiranja, vodenje evidenc, dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem 

tega zakona.  

 

Zakon o urejanju trga dela določa ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljajo izvajanje storitev 

javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delovanje sistema 

zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajalci ukrepov, predpisujejo pogoji in postopki za uveljavljanje 

posameznih pravic in storitev, ki jih določa ta zakon, urejajo način financiranja ukrepov ter spremljanje, 

vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem ter zagotavlja delo delavcev uporabniku. Sklad je po tem 

zakonu določen za izvajalca ukrepov, predvsem ukrepov za zaposlene in delodajalce.  

 

Sklad uporablja sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo področje državnih pomoči. 

 

Sklad pri pripravi poslovne politike 2018–2021 upošteva strateške dokumente za obdobje 2014–2020, ki 

usmerjajo njegovo delovanje. 

 

Sprejeta politika štipendiranja velja od leta 2015 do leta 2019. Politiko štipendiranja za petletno obdobje 

sprejme Vlada Republike Slovenije, v njej pa so določeni ti cilji: 

‒ opredelitev področij, ki se spodbujajo prek politike štipendiranja za deficitarne poklice, vključno s 

področji, ki jih kot deficitarna opredelita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 

‒ predviden obseg sredstev za uresničevanje politike štipendiranja za deficitarne poklice, 

‒ kazalci spremljanja doseganja ciljev, 

‒ pričakovani rezultati štipendiranja za deficitarne poklice,  

‒ način in obdobje poročanja o izvajanju štipendiranja. 

 

Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11, v 

nadaljevanju ReNPVŠ2011-2020) je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, namenjen slovenskemu 

visokemu šolstvu, in hkrati dolgoročni dokument, ki opredeljuje cilje, merila in ukrepe za oblikovanje 

kakovostnega slovenskega visokošolskega prostora. Dokument celovito obravnava področje visokega 

šolstva in natančno opredeljuje prednostne naloge, cilje, merila, časovnico in odgovorne za izvedbo. 
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Osnovni cilji slovenskega visokega šolstva v letu 2020 so kakovost in odličnost, raznovrstnost ter 

dostopnost s podpornimi instrumenti internacionalizacije, diverzifikacije, študijske strukture in 

financiranja visokega šolstva. Kakovost bo vsem omogočala mednarodno primerljivo in priznano 

visokošolsko izobrazbo, zaposljivost in mobilnost v evropskem prostoru ter širše; socialna razsežnost bo 

omogočala pravičen dostop do visokega šolstva in neovirano dokončanje študija; raznovrstnost prinaša 

raznolikost vrst in poslanstev ustanov ter študijskih programov za doseganje vseh osnovnih ciljev 

visokega šolstva. 

 

Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 temelji na viziji 

internacionalizacije slovenskega visokošolskega prostora, kot je opredeljena v ciljih ReNPVŠ2011-2020, 

in sicer da bo leta 2020 slovensko visoko šolstvo del globalnega visokošolskega prostora, ki bo svojo 

kakovost nenehno izboljševalo v sodelovanju z najboljšimi tujimi institucijami. S tem bo postalo 

prepoznaven mednarodni center znanja in privlačna destinacija za visokošolski študij ter za pedagoško, 

znanstveno-raziskovalno in strokovno delo tujih študentov in strokovnjakov.  

 

Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast vključuje vizijo socialnega tržnega 

gospodarstva Evrope za 21. stoletje. Zajema tri prednostna področja: pametno rast, zasnovano na 

razvoju gospodarstva, ki temelji na inovacijah, trajnostno rast, ki spodbuja konkurenčnost, ter vključujočo 

rast, ki je usmerjena k utrjevanju gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti.  

 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V obdobju 2014–

2020 velja enotni operativni program za črpanje vseh treh strukturnih skladov evropske kohezijske 

politike. Podprti bodo projekti, ki bodo prispevali k povečanju konkurenčnosti in potrebnemu dvigu 

dodane vrednosti na zaposlenega, k ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest, internacionalizaciji … 

Dokument vsebuje prednostne osi izbranih prednostnih naložb, v katere bo Slovenija vlagala sredstva 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Sklad svoje aktivnosti usmerja predvsem na področja 

prednostne osi 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile« ter prednostne 

osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«.  

 

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 je strateški dokument, 

ki je podlaga za črpanje sredstev iz skladov EU 2014–2020, pri čemer je določenih 11 tematskih ciljev, ki 

se navezujejo na pametno, trajnostno in vključujočo rast. 

 

Strategija pametne specializacije določa ključne cilje, in sicer dvig dodane vrednosti na zaposlenega, 

izvoz visokotehnološko intenzivnih izdelkov in storitev z visokim deležem znanja ter dvig podjetniške 

aktivnosti. Cilji so razdelani za vsako od devetih prednostnih nalog, pri čemer so tudi jasno opredeljena 

področja in tehnologije, pri katerih ima Slovenija konkurenčne prednosti. 

 

Uredba (EU) 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem 

kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah 

o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem 

skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 vsebuje določbe za 

zagotovitev uspešnosti skladov ESI in usklajevanje skladov med seboj z drugimi instrumenti Unije. Zajema 

skupna pravila, ki se uporabljajo za sklade ESI, ter splošna pravila o nalogah, prednostnih ciljih in 
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organizaciji skladov, merila, ki jih morajo izpolnjevati države članice in regije za upravičenost do podpore 

iz skladov ESI, razpoložljivih finančnih virih in merilih za njihovo dodeljevanje. Določa tudi pravila o 

upravljanju in nadzoru, finančnem upravljanju, računovodstvu in finančnih popravkih. 

 

Uredba (EU) 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu 

za regionalni razvoj in posebnih določbah o cilju »naložbe za rast in delovna mesta« ter o razveljavitvi 

Uredbe (ES) št. 1080/2006 določa naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj, obseg podpore iz sklada 

za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« in cilj »evropsko teritorialno sodelovanje« ter posebne določbe 

o podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj za cilj »naložbe za rast in delovna mesta«. 

 

Strategija razvoja javne uprave 2015–2020 (29. 4. 2015, št. 01000-9/2014/11) je krovni strateški 

dokument Vlade RS, v katerem so predstavljene usmeritve razvoja javne uprave. Dvoletni akcijski načrti 

bodo vsebovali konkretne dejavnosti in projekte za doseganje zastavljenih strateških horizontalnih ciljev.  

 

Deklaracija o Zahodnem Balkanu (Uradni list RS, št. 58/10), s katero se je RS zavezala h krepitvi odnosov 

z vsemi sosednjimi državami in državami ožje regije, še posebej z državami Zahodnega Balkana, ter k 

poglobitvi regionalnega sodelovanja z njimi, Akcijski načrt za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega 

Balkana in Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana, ki ju sprejme MZZ, med drugim urejajo 

spodbujanje različnih vrst izobraževanja in študentske mobilnosti na Zahodnem Balkanu. 

 

Zakon o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav 

Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11) in 

Zakon o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike 

Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 3/15) določata vlogo sklada v zvezi z izvajanjem Fulbrightovega programa med 

Slovenijo in ZDA. 

 

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki jo je oktobra 2017 potrdila Vlada 

Republike Slovenije. Strategija za obdobje 2017–2021 temelji na dosedanjih spoznanjih in razvojnih 

posebnostih slovenskega turizma; na razvijanju konkurenčnih prednosti in spodbujanju sistemskih rešitev 

na tem področju; učinkovitemu povezovanju nacionalnih, lokalno-regionalnih in podjetniških interesov 

na področju razvoja turizma; spodbujanju globalnih, nacionalnih in lokalnih turističnih produktov, kjer 

ima Slovenija prepoznavne konkurenčne prednosti, ter na razumevanju in uveljavljanju sodobnih metod 

in tehnik upravljanja s področja strateškega načrtovanja ter usmerjanja podjetniških konkurenčnih mrež. 
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4 Poslanstvo, vizija, strateške usmeritve in cilji 
 

Poslanstvo sklada je skrb za razvoj človeških virov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje in 

konkurenčnost, spodbujanje prenosa znanja ter povezovanje znanstvenoraziskovalnega področja in 

univerz z gospodarstvom z zagotavljanjem podpornih mehanizmov, ki bi omogočili boljšo usklajenost 

izobraževalnega sistema s potrebami na trgu dela.  

 

Poslanstvo sklada je soustvarjati na znanju temelječo družbo in s tem prispevati k tehnološki, znanstveni 

in ekonomski prenovi Slovenije ter k njenemu vključevanju v mednarodni raziskovalni in izobraževalni 

prostor. 

 

Poslanstvo sklada je spodbujati razvoj zaposlovanja invalidov in ohranjati delovna mesta za invalide ter 

odločati o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev.  

Poslanstvo sklada je učinkovito uveljavljanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine in 

doseganje ozaveščenosti, da je pravica do preživnine temeljna pravica otrok, ki živijo v enostarševskih 

družinah.  

 

Poslanstvo sklada je biti prepoznavna strokovna ustanova, ki svojim upravičencem nudi kakovostno 

storitev in svetuje v postopkih.  

 

S svojo dejavnostjo v obdobju 2018 – 2021 bo sklad skušal doseči predvsem te soodvisne strateške cilje: 

 

1. Krepitev vloge sklada kot osrednje ustanove v Republiki Sloveniji na področju spodbujanja 

razvoja kadrov in štipendiranja, spodbujanja razvoja zaposlovanja invalidov in ohranjanja 

delovnih mest za invalide, poravnavanja obveznosti iz naslova nadomestil preživnin v primerih 

neplačevanja preživnine za preživljanje mladoletnih otrok in za poravnavanje obveznosti iz 

naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. 

 

Najpomembnejši srednjeročni cilji sklada so:  

‒ štipendiranje najboljših dijakov in študentov za doseganje odličnosti na področju znanja in 

raziskovanja,  

‒ povezovanje mladih Slovencev v zamejstvu in po svetu z matičnim narodom,  

‒ krepitev soodgovornosti za razvoj družbe in večje vključevanje dijakov in študentov v razvojno-

raziskovalno dejavnost ter sodelovanje z delodajalci že v času študija,  

‒ izobraževanje in usposabljanje slovenskih državljanov v tujini ter tujih državljanov v Sloveniji z 

namenom prenosa znanja iz tujine ter zagotavljanja izjemnih kadrov za slovensko gospodarstvo 

in internacionalizacijo izobraževanja,  

‒ povezovanje med Republiko Slovenijo in prednostnimi regijami prek štipendiranja državljanov 

teh držav za izobraževanje v Republiki Sloveniji kot načinom sodelovanja in zagotavljanja 

razvojne pomoči tem državam, 

‒ usmerjanje mladih k vpisu v izobraževalne programe za poklice, ki jih v gospodarstvu 

primanjkuje, 

‒ zagotavljanje boljšega in sodobnejšega dostopa do informacij o štipendijah, spodbudah za 

izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje ustreznih evidenc,  
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‒ zagotavljanje priložnosti za dijake in študente za krajšo mednarodno mobilnost v okviru 

izobraževanja, za udejstvovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja ali za druge oblike 

mobilnosti zaradi pridobivanja znanja in spretnosti ter osebnostnih lastnosti, zaradi katerih so ti 

udeleženci bolje pripravljeni na trg dela, 

‒ spodbujanje celostnega in ozaveščenega učenja v vseh življenjskih obdobjih posameznika, s čimer 

se krepijo njegove zavzetost, soodgovornost in aktivacija, 

‒ krepitev zavedanja delodajalcev o pomenu vlaganja v kadre in zagotavljanja ustreznih kompetenc 

zaposlenih,  

‒ promocija in spodbujanje kadrovskega štipendiranja s poudarkom na razvoju kadrovskega 

štipendiranja podjetij v regiji in vračanje izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regijo,  

‒ spodbujanje delodajalcev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in vključevanje dijakov 

in študentov v delovni proces,  

‒ spodbujanje mentorstva s ciljem prenosa znanja in krepitve medgeneracijskega sodelovanja, 

‒ nadziranje izvajanja kvotnega sistema, vodenje postopkov ter odločanje o pravicah in 

obveznostih invalidov in delodajalcev iz naslova izpolnitve kvote oziroma o spodbudah za 

zaposlovanje invalidov in o dolgu zaradi neizpolnitve in neplačila kvote, 

‒ jamčenje za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, 

‒ izplačevanje nadomestila preživnin otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo 

oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je preživninski 

zavezanci ne plačujejo. 

 

2. Zagotavljanje uspešnega doseganje ciljev javne politike s področja delovanja sklada. 

 

Sklad bo zagotavljal uspešno doseganje javne politike s področja delovanja sklada v skladu s potrebami, 

usmeritvami, cilji in zavezami države z njihovim spremljanjem, prilagajanjem, nadgrajevanjem, 

poročanjem o njih in sodelovanjem v zvezi z njimi. Med te cilje spadajo tudi:  

‒ zagotavljanje povezanosti ključnih javnih razpisov za dodeljevanje štipendij in spodbud,  

‒ prispevanje k odpravljanju družbenih, ekonomskih, upravnih in drugih ovir pri dostopu do 

uveljavljanja pravic pri skladu, do štipendij in pri odločanju za naložbe podjetij v razvoj kadrov,  

‒ skrb, da bo sklad odprta, odzivna in uporabnikom prijazna javna finančna ustanova, vpeta tako v 

državno kot tudi regionalno in lokalno okolje, 

‒ informiranje javnosti o pravicah, ki jih je mogoče uveljavljati pri skladu, in načinu uveljavljanja teh 

pravic. 

 

3. Učinkovita, vključujoča in trajnostna organizacijska in poslovna kultura. 

 

Sklad bo zagotavljal: 

‒ vzdržno, učinkovito in pregledno poslovanje, 

‒ ustrezno prilagajanje poslovanja in delovnih procesov, sistemizacije in števila zaposlenih 

potrebam ter načrtovanje razvoja kadrov znotraj sklada, 

‒ skrajševanje časa za odločanje o vlogah za pridobitev ali nadaljnje prejemanje štipendij in 

spodbud sklada ter preprečevanje zaostankov in strokovnih napak, 

‒ promocijo vrednot ter izvajanje komunikacijskih in drugih ukrepov za krepitev organizacijske 

identitete in pripadnosti,  

‒ medsektorsko povezovanje pri opravljanju nalog in usklajeno delovanje sektorjev, 
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‒ enotno zunanjo podobo,  

‒ nadgrajevanje infrastrukture (prostorov in opreme, vključno s strojno in programsko ter 

informacijsko-komunikacijsko opremo, k čemur spadajo tudi nadaljnji razvoj aplikacij za podporo 

vodenju upravnih postopkov in izboljšave na področju elektronskega poslovanja sklada in 

arhiviranja). 

 

4. Izvajanje učinkovite, uspešne in gospodarne izterjave sredstev iz postopkov insolventnosti, od 

preživninskih zavezancev in zavezancev za kvoto. 

 

Sklad bo zagotavljal: 

‒ izvajanje vseh nalog pravnega zavarovanja terjatev, 

‒ pozivanje dolžnikov k plačilu dolga. 

 

Organizacija dela 

 

Sklad je statusnopravno javni finančni sklad. Organa sklada sta nadzorni svet in enočlanska uprava – 

direktor.  

 

Pri pripravi in načrtovanju programov in strategije razvoja, pregledu učinkov in uresničevanja ter pri 

predlaganju ukrepov za izboljšave se kot posvetovalno telo lahko skliče programski svet.  

 

Direktor sklada imenuje razpisne komisije. O načinu dela, pristojnosti in poimenski sestavi posamezne 

komisije direktor odloča s sklepom o imenovanju.  

 

Namen strokovnega sveta Ad futura je medsebojno usklajevanje programov, razpisov in priprave 

strateških izhodišč za razvoj programov mednarodne mobilnosti. Člani sveta so predstavniki pristojnih 

ministrstev (MDDSZ, MIZŠ, MZZ) in drugih organizacij (CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usposabljanja, ARRS – Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS). 

 

V okviru sklada deluje tudi Informacijski center Ad futura, ki pomaga dijakom in študentom z 

informacijami o možnostih mednarodne mobilnosti in štipendijah. Del centra je tudi specializirani 

Education USA center, akreditiran s strani ameriške vlade, ki zagotavlja informacije o vseh akreditiranih 

visokošolskih ustanovah in študiju v ZDA.  

 

Sklad se organizacijsko deli v tri sektorje: Sektor za podporo dejavnosti, Sektor za razvoj in izvedbo 

projektov ter Sektor za koordinacijo kohezijske politike. Sklad v finančnem obdobju 2014–2020 nastopa 

tako v vlogi upravičenca kot izvajalskega organa za operacije, financirane s sredstvi evropske kohezijske 

politike.  
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5 Obseg, vrsta, struktura, ciljne skupine prejemnikov, merljivi kazalci 

rezultatov spodbud in naložb 
 

Spodbude in naložbe sklada lahko po vsebini razvrstimo na sedem glavnih področij, in sicer:  

• programe, ki imajo podlago v Zakonu o štipendiranju (Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne 

poklice ter za Slovence v zamejstvu in po svetu ter sofinanciranje kadrovskih štipendij),  

• programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti – Ad futura,3  

• programe, ki se osredotočajo na pridobivanje praktičnih izkušenj v izobraževanju,  

• programe, ki spodbujajo razvoj kompetenc odraslih (večinoma zaposlenih) in opolnomočenje 

kadrovske funkcije v podjetjih,  

• 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 še naprej spodbujal mednarodno mobilnost in v ta namen objavljal razpise štipendij za študij v 

tujini, študijske obiske in udeležbo na tekmovanjih v tujini ter razpise za izobraževanje v Sloveniji, 

namenjene tujim državljanom. Sklad bo tudi na tem področju okrepil sodelovanje z gospodarstvom tako 

z vidika usmerjanja štipendiranja kot poznejšega zaposlovanja štipendistov. Sklad bo za dijake in študente 

nadaljeval dodeljevanje Zoisovih štipendij, štipendij za deficitarne poklice, štipendij za Slovence v 

zamejstvu in po svetu ter sofinanciral kadrovske štipendije. Na področju programov, ki se osredotočajo 

na pridobivanje praktičnih izkušenj oseb, vključenih v izobraževalni proces, ter razvoj kompetenc 

odraslih, bo sklad sodeloval predvsem z ministrstvom, pristojnim za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti (MDDSZ), ministrstvom, pristojnim za izobraževanje (MIZŠ), ter ministrstvom, pristojnim 

za gospodarstvo (MGRT).  

 

Sklad bo sodeloval z deležniki na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni.  

 

5.1 Ciljne skupine prejemnikov 
 

• Vključeni v proces izobraževanja: 

‒ izvajanje štipendijske politike (štipendije za deficitarne poklice, Zoisove štipendije, štipendije za 

Slovence v zamejstvu in po svetu, kadrovske štipendije), 

‒ spodbujanje mednarodne mobilnosti (izobraževanje, študijski obiski, sodelovanje na 

tekmovanjih v tujini, raziskovanje), 

‒ pridobivanje praktičnih izkušenj v izobraževanju (programi Praktično usposabljanje z delom, Po 

kreativni poti do znanja in Študentski inovativni projekti za družbeno korist). 

 

• Odrasli, zaposleni, podjetja, drugi delodajalci: 

‒ razvoj kompetenc (kompetenčni modeli, izobraževanja in usposabljanja), 

‒ razvoj podjetij z vidika investicij v kadre (opolnomočenje podjetij, delodajalcev in njihovega 

vodstva za vodenje in razvoj zaposlenih, krepitev kadrovske funkcije), 

 
3 Večina teh programov ima podlago v Zakonu o štipendiranju, del programov pa v splošnih pogojih poslovanja sklada, vendar gre 

za programe mednarodne mobilnosti, ki jih je smiselno obravnavati kot celoto glede na namen, cilje in način izvajanja. 
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‒ ozaveščanje (podpora izvedbi celovitih projektov, npr. upravljanje starejših zaposlenih v 

podjetjih), 

‒ nadzor nad izvajanjem kvotnega sistema, spodbujanje razvoja zaposlovanja invalidov, 

‒ izterjava dolžnikov iz postopkov insolventnosti, od preživninskih zavezancev in zavezancev za 

kvoto. 

 

• Otroci: 

‒ uveljavljanje in izvajanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine. 

 

5.2 Vrste spodbud in naložb 

 

V nadaljevanju so prikazani načrtovani obseg, vrsta in struktura štipendij, spodbud in drugih aktivnosti 

sklada (informiranje in ozaveščanje), ki se bodo izvajale s ciljnimi skupinami prejemnikov v obdobju 

2018–2021.  

 

5.2.1 Programi na podlagi Zakona o štipendiranju 

 

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali 

štipendistk (v nadaljnjem besedilu: štipendist), vzpostavljanju enakih izobraževalnih možnosti in 

izobraževanju za deficitarne poklice, spodbujanju mednarodne mobilnosti in doseganju izjemnih 

dosežkov, odgovornosti štipendistov za svoje izobraževanje in izbiro izobraževalnega programa, krajšanju 

časa izobraževanja in izboljšanju zaposljivosti. 

 

Cilj Zoisovih štipendij je spodbujanje dijakov in študentov k doseganju izjemnih dosežkov in s tem 

ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. S 

sodelovanjem pri aktivnostih izven rednih kurikulumov mladi pridobivajo dodatna znanja in izkušnje, 

prevzemajo odgovornost za svoje znanje in osebni razvoj ter hkrati razvijajo različne navade in spretnosti, 

da bi postali gonilna sila razvoja Slovenije na različnih družbenih področjih. Sklad bo pri razvoju področja 

Zoisovega štipendiranja najboljših dijakov in študentov sodeloval z ustreznimi ustanovami, predvsem 

MDDSZ in MIZŠ, pa tudi z izobraževalnimi ustanovami, različnimi interesnimi in strokovnimi združenji ter 

gospodarstvom, da bi imeli ti mladi na voljo čim več priložnosti za pridobivanje znanja in izkušenj ter 

povezovanje s pomembnimi deležniki, s tem pa možnost za izpolnitev svojih sposobnosti. 

 

Cilj programa štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje vpisa mladih v izobraževalne programe, ki 

so prepoznani kot deficitarni poklici, in s tem zagotavljanje ustreznega števila mladih z znanji, potrebnimi 

za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog. S podeljevanjem štipendij za deficitarne poklice 

sklad spodbuja vpis mladih v izobraževalne programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega 

izobraževanja. S tem programom sklad prispeva h krepitvi znanja in kompetenc mladih, ki bodo 

pripomogli k boljši zaposljivosti in zmanjšanju neskladja na trgu dela. Namen in cilji dodeljevanja štipendij 

za deficitarne poklice so opredeljeni v politiki štipendiranja. Sklad izvaja program v sodelovanju z MDDSZ. 

Poleg podeljevanja štipendij za deficitarne poklice bo sklad skrbel za promocijo poklicev in vpisa na te 

programe med mladimi, spremljanje vplivov štipendiranja na neskladja na trgu dela ter s tem 

povezanima sporočanjem informacij in pripravo izhodišč za politiko štipendiranja. Pri tem bo sklad 

sodeloval tudi z drugimi deležniki na tem področju, poleg MDDSZ npr. tudi z Zavodom RS za zaposlovanje 
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in Centrom za poklicno izobraževanje ter z delodajalci – neposredno in prek različnih združenj (GZS, OZS, 

ZDS ipd.). 

 

Cilj programa štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu je omogočiti mladim študij v Sloveniji in s 

tem povezovanje z matično domovino za krepitev vezi – ne le s štipendisti, temveč tudi z njihovim širšim 

okoljem – z družino, slovensko skupnostjo v zamejstvu ali drugje po svetu. Glede na trenutno strukturo 

štipendistov, ki večinoma prihajajo iz Italije in Hrvaške, si bo sklad s promocijo tega programa prizadeval 

privabiti tudi štipendiste iz drugih držav. Promocija bo potekala v sodelovanju z Uradom Vlade RS za 

Slovence v zamejstvu in po svetu, slovenskimi veleposlaništvi v tujini in slovenskimi izobraževalnimi 

ustanovami. Sklad bo tem štipendistom posebno pozornost namenil tudi v času njihovega študija v 

Sloveniji, in sicer z namenom ustvarjanja in krepitve slovenstva in aktivne vloge v slovenskih skupnostih, 

ki jo lahko prevzamejo po vrniti v svojo državo. 

 

Na podlagi Zakona o štipendiranju se izvaja tudi sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem. 

Namen sofinanciranja kadrovskih štipendij je večplasten. Program spodbuja delodajalce k dolgoročnemu 

načrtovanju potreb po kadrih prek štipendiranja, hkrati pa sofinanciranje kadrovskih štipendij omogoča, 

da delodajalci zagotavljajo višje štipendije ali jih razpišejo več. Na drugi strani so razpisane štipendije 

mladim eden izmed pokazateljev potreb na trgu dela in te informacije lahko upoštevajo pri odločanju za 

izobraževanje. Sodelovanje štipendista in delodajalca štipenditorja v času izobraževanja omogoča 

pripravo na zaposlitev pri tem delodajalcu po dokončanju izobraževanja, s čimer se prispeva tudi k 

zmanjšanju števila prvih iskalcev zaposlitve kot ene izmed ranljivih skupin na trgu dela. Sklad bo zbiral 

podatke o potrebah ter izvajal promocijo razpisanih kadrovskih štipendij in prednosti takega 

štipendiranja med mladimi v času, ko se ti odločajo za izbiro izobraževanja, in to neposredno, pa tudi 

prek izobraževalnih ustanov, ki te podatke lahko vključijo v svoje informativne dneve in druge aktivnosti, 

ter prek širše javnosti, saj imajo starši predvsem pri učencih in dijakih še vedno pomembno vlogo pri 

odločitvi za izobraževanje.  

 

Na podlagi Zakona o štipendiranju se dodeljujejo tudi štipendije Ad futura za izobraževanje, študijske 

obiske in udeležbo na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja v tujini, ki so podrobneje opisani v naslednji 

podtočki. 

 

5.2.2 Programi za spodbujanje mednarodne mobilnosti – Ad futura 

 

Programi za spodbujanje mednarodne mobilnosti Ad futura mladim omogočajo, da se spoznavajo v 

drugačnem okolju ter hkrati dobijo celovit pogled na svet in priložnost, da z razdalje pogledajo na svojo 

državo in okolje, pridobijo medkulturne kompetence, samostojnost, komunikacijske spretnosti, mrežo 

stikov in drugo. Zlasti tisti, ki so se izobraževali oziroma usposabljali v tujini, prinašajo na delovno mesto 

drugačen – prilagodljiv in odprt način razmišljanja ter sposobnost dela v različnih okoljih, saj so se tega 

naučili v kulturno raznolikih okoljih. Odlikujejo jih tudi sposobnost skupinskega dela in dobre 

komunikacijske spretnosti tako v maternem kot tujem jeziku. Gre za mlade, ki so odprti za nove izzive, 

motivirani in ambiciozni. Veliko se jih je z odličnim znanjem in izkušnjami iz tujine pripravljenih vrniti v 

Slovenijo, seveda pa jim je treba ponuditi primerne priložnosti in izzive, da bodo lahko kar najbolj 

prispevali k razvoju na različnih področjih – v znanosti, gospodarstvu in celotni družbi. 
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Štipendije Ad futura za študij v tujini  

V tujini je veliko izobraževalnih ustanov, ki nudijo široko paleto odličnih študijskih programov, tudi takih, 

ki jih v Sloveniji (še) ni. Kakovost, drugačen način študija in ugled izobraževalne ustanove so najpogostejši 

razlogi, da se študenti odločijo za študij v tujini. Poleg drugačnega izobraževalnega sistema, boljših 

pogojev za študij in raziskovanje ter številnih obštudijskih aktivnosti, ki se jih študent lahko udeležuje 

med študijem v tujini, je prednosti takega študija še veliko več. Prispeva namreč k posameznikovemu 

osebnemu, strokovnemu, kulturnemu in jezikovnemu razvoju ter zaposljivosti. 

  

Štipendisti se morajo načeloma po koncu programa zaposliti v Sloveniji, številni izmed njih se odločijo 

tudi za samostojno poslovno pot, zato bo sklad še okrepil dejavnosti za podporo štipendistom pri 

vračanju in njihovo povezovanje z gospodarstvom. 

 

Štipendije Ad futura za izobraževanje tujcev v Republiki Sloveniji na prednostnih področjih ali na 

podlagi razvojnih dogovorov 

Podpiranje študijske mobilnosti tujcev v Slovenijo (ang. incoming mobility) je za razvoj visokega šolstva 

zelo pomembno, saj prinaša številne posredne in neposredne koristi. Med neposredne se prišteva 

predvsem t. i. internacionalizacija doma (ang. internationalisation at home) oziroma vzpostavitev 

mednarodnega okolja za domače študente, ki niso mobilni, in kot taka pomeni alternativo mobilnosti 

navzven (ang. outgoing mobility). Privabljanje kakovostnih študentov iz tujine namreč omogoča 

izmenjavo kulturnih vrednot, perspektiv in znanja, kar prispeva k pestrejšemu in bolj kakovostnemu 

študiju. Posredni učinki so poglabljanje sodelovanja z državami, iz katerih prihajajo študenti, in pomoč 

državam v razvoju na področju izobraževanja z vidika zagotavljanja izobraženega kadra za njihov nadaljnji 

razvoj. Kakovostni tuji študenti za gostujočo državo po dokončanju študija pomenijo tudi morebitno 

bodočo delovno silo, predvsem na področjih oziroma v poklicih, za katere je v Sloveniji na trgu dela 

povpraševanje večje od ponudbe.  

 

Štipendije Ad futura za študijske obiske dijakov in študentov v tujini 

Današnja hitro spreminjajoča se in na znanju temelječa družba zahteva visoko izobraženo, prilagodljivo, 

ustvarjalno in inovativno delovno silo. Spodbujanje krajših študijskih mobilnosti oziroma izmenjav 

(študijski obiski) v tujini prispeva k povečevanju konkurenčnosti in zaposljivosti mladih na različne načine, 

hkrati pa je pomembna sestavina internacionalizacije visokega šolstva. Študenti z izkušnjo mobilnosti v 

tujini na trgu dela nedvomno izstopajo, saj v tujini okrepijo znanje enega ali celo več tujih jezikov, kar 

delodajalci pri kandidatih za zaposlitev ocenjujejo kot prednost. Znanje jezikov namreč olajša 

komunikacijo in graditev odnosov s partnerji iz tujine. Poleg tega se študenti v času mobilnosti tudi 

osebnostno »kalijo«. Pri selitvi v tujino in integraciji v novo okolje se srečujejo z drugačno kulturo in 

navadami ter nemalokrat naletijo na povsem nepričakovane težave in izzive. Obvladovanje teh položajev 

prispeva k njihovi prilagodljivosti in ustvarjalnosti pri iskanju rešitev ter posledično k samostojnosti pri 

sprejemanju odločitev, zrelosti in samozaupanju, kar so nepogrešljive lastnosti za karierni uspeh. 

 

Štipendije Ad futura za sodelovanje dijakov in študentov na tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v 

tujini 

Potegovanje za najboljšo uvrstitev na tekmovanju mlade spodbudi, da se bolj (po)trudijo ter so pri 

svojem razmišljanju čim bolj inovativni in ustvarjalni. Zadnje ne prispeva le k odkrivanju in udejanjanju 

njihovih sposobnosti, temveč tudi k priljubljenosti discipline. Sklad je od leta 2007 podprl udeležbo že več 
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kot 1.500 tekmovalcev in njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih v tujini. Dijaki in študenti so 

sodelovali na tekmovanjih iz znanja (matematika, fizika, biologija, kemija, programiranje itd.), 

raziskovalnih tekmovanjih in tekmovanjih z razvojnega področja (robotika, gradnja daljinsko vodenih 

brezpilotnih letal, konstruiranje enosedežnih dirkalnikov ipd.). Krepitev zdravega tekmovalnega duha na 

takih tekmovanjih pomembno prispeva k nadgradnji v izobraževalnem procesu pridobljenega 

teoretičnega znanja, k razvijanju praktičnih spretnosti ter učinkovitemu predstavljanju in kritičnemu 

presojanju znanja in sposobnosti. Poleg tega se mladi na tekmovanjih v tujini srečujejo tudi z drugimi 

kulturami, navadami, jeziki in si tako dodatno širijo obzorje. Hkrati so tekmovanja lahko odlična 

priložnost za povezovanje med šolami, fakultetami, včasih tudi podjetji, prispevajo pa tudi k 

prepoznavnosti Slovenije in kakovosti njenega izobraževanja v tujini, kar je prav tako priložnost za 

privabljanje tujih študentov.  

 

Programi Ad futura za mobilnost raziskovalcev (podoktorsko raziskovanje, program Fulbright) 

Programi za raziskovalce omogočajo doktorjem znanosti, deloma tudi doktorandom, priložnost za 

poglobitev raziskovalnega dela na izbranem področju v mednarodnem okolju. S tem raziskovalci 

pridobijo nove kompetence in se seznanijo z novostmi, hkrati pa ustvarjajo pomembne povezave na 

raziskovalnem področju, ki dodatno podpirajo odličnost slovenskega znanstvenega prostora in njegovo 

vpetost v mednarodni raziskovalni prostor. Sklad bo promoviral te programe v različnih znanstvenih 

disciplinah glede na priložnosti programov.  

 

Informacijski center in Education USA center 

Mladim sodelovanje v mednarodni mobilnosti prinaša veliko kratkoročnih in dolgoročnih prednosti, še 

toliko več, ko gre za individualno mobilnost izven ustaljenih programov. Sklad tem mladim pomaga s 

promocijo različnih možnosti, informiranjem ter različnimi delavnicami in svetovanjem. V prihodnje bo 

sklad okrepil vlogo tako pri promociji izkušnje mednarodne mobilnosti pri zaposlovanju med deležniki na 

trgu dela kot tudi pri promociji Slovenije kot zaposlovalca za mlade iz tujine. 

 

5.2.3 Programi, osredotočeni na pridobivanje praktičnih izkušenj v izobraževanju 

 

V programe, ki povezujejo teorijo in prakso, se vključujejo predvsem dijaki in študentje, da pridobijo 

praktične izkušnje in poskušajo uporabiti v šoli pridobljeno znanje v konkretnih delovnih položajih.  

Najpomembnejši cilji so:  

‒ pridobivanje praktičnih izkušenj, 

‒ povezovanje izobraževanja in dela,  

‒ nadgrajevanje pridobljenih znanj in prenos teoretičnega znanja v prakso, 

‒ razvoj delovno specifičnih kompetenc, 

‒ razvoj temeljnih kompetenc, sodelovanja in timskega dela ter komunikacije,  

‒ razvijanje proaktivnosti in odgovornosti za lastno delo. 

 

Program Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih Povezava sistema poklicnega in 

strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela je namenjen zagotavljanju boljše usklajenosti in 

povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud 

delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake in študente višjega strokovnega izobraževanja. Cilj 

programa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki je bolj 

prilagojen potrebam trga dela in zagotavlja lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. S krepitvijo 
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sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu se zagotavlja večja vključenost 

delodajalcev v izobraževalni sistem, kar pripomore h krepitvi socialnega partnerstva. MIZŠ nastopa v 

vlogi posredniškega organa. 

 

S povezovanjem gospodarstva in visokega šolstva s programi, kot je Po kreativni poti do znanja (PKP) in 

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK), se spodbujata pridobivanje praktičnega znanja 

in razvoj kompetenc študentov, kar jim bo omogočilo lažji prehod od izobraževanja k zaposlitvi. 

Programa študentom omogočata, da pod vodstvom mentorjev iščejo inovativne rešitve za izzive 

gospodarskega in družbenega okolja (PKP) ter neprofitnega sektorja v lokalnem in regionalnem okolju 

(ŠIPK). Spodbujata se tudi mobilnost pedagoških delavcev v (ne)gospodarstvo in mobilnost delovnih 

mentorjev v visoko šolstvo. Cilj programov je podpreti projekte, v katerih bodo študentje pod vodstvom 

mentorjev, ki prihajajo z izobraževalnega in gospodarskega področja, pridobili praktične izkušnje in razvili 

kompetence, znanja in veščine, s katerimi si bodo izboljšali zaposlitvene možnosti po dokončanju študija. 

Programa se izvajata sodelovanju z MIZŠ. 

 

5.2.4 Programi za razvoj kompetenc, opolnomočenje delodajalcev in ozaveščanje javnosti  

 

Sklad spodbuja celostno in ozaveščeno učenje v vseh življenjskih obdobjih posameznika in tako prispeva 

tudi h krepitvi njegove zavzetosti, soodgovornosti in aktivaciji. Omogoča se razvoj posameznika v 

celotnem življenjskem obdobju ter spodbuja razvoj njegovih kompetenc in darov. Poseben poudarek je 

na zagotavljanju ustreznejših kompetenc zaposlenih za zmanjševanje neskladij glede na potrebe trga 

dela.  

 

V sodelovanju z MDDSZ sklad izvaja Program celovite podpore podjetjem za aktivno staranje delovne 

sile. Usmerjen je v vzdrževanje in nadgrajevanje delovnih zmožnosti starejših zaposlenih in bo prispeval k 

doseganju višje stopnje delovne aktivnosti starejših v Sloveniji. Spodbuja se mentorstvo s ciljem prenosa 

znanja in sočasne krepitve medgeneracijskega sodelovanja. Program spodbuja pripravo in izvedbo 

celovitih ukrepov, tudi usposabljanja, za učinkovito upravljanje starosti, motiviranje starejših delavcev za 

uporabo, vzdrževanje in nadgradnjo svojih delovnih zmožnosti ter spodbujanje družbene odgovornosti v 

podjetjih. Posebna pozornost bo namenjena izvedbi ukrepov za spreminjanje odklonilnega odnosa 

delodajalcev in širše javnosti do starejših zaposlenih.  

 

Večji del aktivnosti programa Spodbujanje vključevanja oseb, ki so v postopku izgube zaposlitve, v 

programe in projekte APZ se bo osredotočal na motivacijo ter pripravo in izvedbo usposabljanj, ki bodo 

zaposlenim pred izgubo zaposlitve pomagala pri uspešnem vključevanju v programe in projekte aktivne 

politike zaposlovanja ter jim tako olajšala prehod v novo zaposlitev. Tudi ta program sklad izvaja v 

sodelovanju z MDDSZ. 

 

Kompetenčni centri za razvoj kadrov omogočajo pridobivanje in kroženje znanja zaposlenih v 

partnerskih organizacijah, spodbujajo sodelovanje pri razvoju kadrov ter prenos dobrih praks in 

promocije posameznih gospodarskih panog. Z analizo stanja in izgradnjo panožnega modela kompetenc 

ter izvedbo izobraževanj in usposabljanj se zaposlenim omogoča pridobivanje novih znanj, veščin in 

kompetenc za večjo konkurenčnost podjetij in panoge na trgu.  
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Namen programa Dvig izobrazbene ravni je izboljšati dostopnost izobraževanja nižje izobraženim 

odraslim, zvišati njihovo izobrazbeno raven, povečati njihovo vključenost v vseživljenjsko učenje ter 

izboljšati njihovo zaposljivost. Poudarek je na vključevanju starejših od 45 let. Pri izvedbi programa sklad 

sodeluje z MIZŠ. 

 

5.2.5 Dejavnosti iz naslova pravic in obveznosti invalidov in delodajalcev 

 

Poslanstvo sklada v skladu z določbami ZZRZI je spodbujati razvoj zaposlovanja invalidov in ohranjati 

delovna mesta za invalide. Sklad nadzira izvajanje kvotnega sistema, vodi postopke in odloča o pravicah 

in obveznostih iz naslova izpolnitve kvote oziroma o spodbudah za zaposlovanje invalidov in dolgu zaradi 

neizpolnitve in neplačila kvote. Nekatere pristojnosti ima tudi na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti 

invalidov, cilj katerega je ustvarjati enake možnosti za invalide na vseh področjih življenja. 

 

5.2.5.1 Zavezanci 

 

Kvotni sistem določa predpisano število invalidov, ki jih mora delodajalec zaposliti glede na dejavnost, ki 

jo opravlja in je določena z uredbo. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali 

fizična oseba ali oseba javnega prava in zaposluje najmanj 20 delavcev ter ni tuje diplomatsko in 

konzularno predstavništvo, invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. V celotno število zaposlenih oseb 

štejejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe na podlagi 

pogodbe o zaposlitvi pri istem delodajalcu, samostojni podjetniki posamezniki in druge osebe, ki na 

območju Republike Slovenije samostojno opravljajo poklicno oziroma drugo dovoljeno dejavnost ter so 

na teh podlagah zavarovani.  

 

Izraz »kvota« pomeni odstotni delež zaposlenih invalidov glede na celotno število zaposlenih delavcev pri 

posameznem delodajalcu, ki jih je po ZZRZI dolžan zaposlovati. Kvota je določena glede na glavno 

dejavnost delodajalca in ne more biti nižja od dveh in ne višja od šestih odstotkov.  

 

Delodajalec svojo obveznost glede izpolnjevanja kvote lahko izpolni tako, da ima zaposleno predpisano 

število invalidov ali plača prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Zakon določa tudi možnost 

nadomestne izpolnitve kvote tako, da zavezanec za kvoto sklene in izvaja pogodbo o poslovnem 

sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom (nadomestna izpolnitev kvote).   
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5.2.5.2 Upravičenci 

 

Upravičenci do spodbud so pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in zaposlujejo invalide ter 

izpolnjujejo z zakonom in uredbo predpisane pogoje za pridobitev spodbud sklada. 

 

Z namenom spodbujanja zaposlovanja in enakopravnejšega vključevanja invalidov v zaposlitev se 

upravičencem lahko priznajo te finančne spodbude:   

‒ subvencije plač invalidom,  

‒ plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov,  

‒ plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,  

‒ oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,  

‒ nagrade za preseganje kvote,  

‒ druge spodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge 

razvojne spodbude. 

 

Sklad je pri dodelitvi spodbud dolžan upoštevati obveznost priglasitve pristojnemu organu za nadzor 

državnih pomoči in vse določbe veljavnih predpisov. 

 

Nagrade za preseganje kvote in oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kakor je določeno s kvoto, in delodajalec, ki zaposluje manj kakor 

20 zaposlenih in ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali 

poklicne bolezni pri tem delodajalcu, je upravičen do oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje in do nagrade za preseganje kvote za vsakega zaposlenega invalida nad 

predpisano kvoto. Pravice ne morejo uveljavljati delodajalci, ki so neposredni proračunski uporabniki v 

skladu z določbami zakona, ki ureja javne finance. Na podlagi vloge delodajalca sklad izda odločbo o 

priznanju pravice od vložitve dalje za ves čas preseganja kvote.  

 

Subvencije plač za invalide 

Subvencija plače je pravica invalida, zaposlenega v zaščitni zaposlitvi, lahko pa tudi v podporni zaposlitvi 

ali invalidskem podjetju. Osnova za izračun subvencije plače invalida je minimalna plača. Višina 

subvencije plače invalida je odvisna od stopnje invalidnosti oziroma njegovega doseganja delovnih 

rezultatov.  

Ocenjevanje delovnih rezultatov je ena od storitev zaposlitvene rehabilitacije in jo izvajajo javni zavodi, ki 

izpolnjujejo predpisane pogoje koncesionarja (Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa 

invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti 

invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij; Uradni list RS, št. 117/05).  

Merila in postopek za določitev višine subvencije plače za invalide predpiše minister, pristojen za 

invalidsko varstvo (Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide; Uradni 

list RS, št. 117/05 in 40/08).  

 

Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo – 72. člen ZZRZI 

Delodajalec lahko zaprosi sklad za plačilo primerne prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo na 

podlagi izdelanega individualnega načrta prilagoditve, iz katerega je razvidno, da se invalid zaradi 
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invalidnosti lahko zaposli le na zanj prilagojenem delovnem mestu ali da za opravljanje delovnih nalog 

potrebuje prilagojena sredstva za delo.  

 

Upravičeni stroški plačila prilagoditve so stroški, ki jih je treba dodati stroškom, ki bi pri delodajalcu 

nastali, če bi zaposloval delavce, ki niso invalidi. Upravičeni stroški ne smejo presegati 100 % upravičenih 

stroškov, opredeljenih v 42. členu Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. 

 

5.2.5.3 Poslovna politika invalidskega sklada 

 

Na področju invalidskega sklada je prednostna naloga zagotavljanje nadzora nad izpolnjevanjem kvote in 

zagotavljanje finančne vzdržnosti, , ki je odvisna od predpisane višine kvot po dejavnostih, določene z 

Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. Na podlagi nove uredbe naj bi se spremenili višina 

prispevka glede na dejansko število zaposlenih invalidov v dejavnosti in višina nagrade za preseganje 

kvote. Z novo uredbo se predvideva uvedba obveznega elektronskega poslovanje za spremljanje 

obračunskih podatkov, ki so podlaga za obračun kvote in posledično spodbud (obvezna elektronska 

oddaja vloge za oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za nagrado za 

preseganje kvote ter zahtevkov za izplačilo nagrade, elektronsko vlaganje reklamacije za nadomestno 

izpolnitev kvote, pobot terjatev, elektronska izmenjava podatkov z ZZZS večkrat na mesec za 

zagotavljanje manj odstopanj obračunskih podatkov in s tem izračun terjatev do delodajalcev).  

 

Na področju nadzora nad izpolnjevanjem pogodb za nadomestno izpolnitev kvote bo sklad okrepil 

izvajanje nadzorov pri delodajalcih in invalidskih podjetjih, s čimer bo začel dosledno izvajati postopke 

zoper kršitelje, določene s 64. členom ZZRZI. Najprej bo nadzore izvajal skupaj s pristojnim ministrstvom 

in tako opredelil podrobnosti izvajanja teh nadzorov, pozneje pa bo nadzore izvajal samostojno in s 

pooblaščenim revizorjem.  

 

Izterjavo na področju invalidskega sklada bomo okrepili ter tekoče sproti in pravočasno izvajali po 

določbah 65. člena ZZRZI, s čimer bomo zagotovili učinkovito upravljanje terjatev. 

 

Sklad si bo prizadeval za informiranje upravičencev do spodbud in za sodelovanje z zunanjimi 

ustanovami, kot so Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in 

storitve, Davčna uprava RS, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča, s katerimi bomo izmenjevali podatke in informacije, 

potrebne za uveljavljanje spodbud in nadzor nad kvotnim sistemom. 

 

Predvideva se sprememba ZZRZI, ki mu bo treba prilagoditi poslovanje. Sprejet je bil tudi ZIMI, ki skladu 

nalaga financiranje prilagoditev delovnih mest za invalide. 

 

5.2.5.4 Obseg sredstev 

 

Sredstva za izplačila upravičencem invalidskega sklada se zagotavljajo iz tekočih prilivov delodajalcev iz 

naslova prispevka za kvoto – to so vplačila delodajalcev, ki ne zaposlujejo predpisanega števila zaposlenih 

invalidov. Republika Slovenija kot ustanoviteljica sklada zagotavlja sredstva za kritje pravic, kadar drugi 

prihodki sklada ne zadostujejo za kritje njegovih obveznosti. Sklad je do zdaj redno zagotavljal sredstva za 

spodbude iz naslova pobranih prispevkov za kvoto. Glede na dosedanje poslovanje sklada in napovedi 
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Statističnega Urada RS o prihodnjih gibanjih v gospodarstvu je pričakovati, da bo obseg sredstev sklada v 

prihodnje približno enak kot v preteklih letih, to je približno 22 milijonov evrov prejetih plačil prispevka 

zavezancev za kvoto in 22 milijonov evrov izplačil spodbud po ZZRZI. 

 

5.2.6 Dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca 

 

Poslanstvo izvajanja dejavnosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca je 

jamčenje za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca. Temeljne smernice za določitev 

upravičencev opredeljuje Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje 

držav članic o varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL L št. 283 z dne 

28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami). ZJSRS prenaša navedeno direktivo v slovenski pravni 

red in natančno opredeljuje krog upravičencev. Poleg navedenega zakona upravičence opredeljuje tudi 

ZFPPIPP, ki krog upravičencev širi na postopke izbrisa gospodarskih družb. 

 

5.2.6.1 Upravičenci 

 

Pravico do izplačila sredstev iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca imajo tisti 

delavci, ki so izgubili delo zaradi začetka stečajnega postopka, zaradi pravnomočno uvedenega postopka 

prisilne poravnave ali zaradi izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra v skladu z določili ZFPPIPP. 

ZFPPIPP v 442. členu petega odstavka določa, da imajo delavci, ki jim preneha delovno razmerje po 

četrtem odstavku tega člena (izbris družbe), enake pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje 

zaradi začetka stečajnega postopka, vključno s pravicami po ZJSRS. Ta zakon je kot posebni zakon razširil 

krog upravičencev iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, ki so v ZJSRS določeni 

v 16. členu. Od junija 2006 imajo pravico tudi delavci, ki so izgubili delo pri delodajalcu, nad katerim je bil 

začet postopek insolventnosti v eni od držav članic Evropske unije oziroma evropskega gospodarskega 

prostora, in so na podlagi pogodbe o zaposlitvi delo opravljali ali ga običajno opravljali v Republiki 

Sloveniji. Poleg tega morajo delavci, ki želijo uveljaviti pravice iz ZJSRS, svoje terjatve prijaviti v rokih in 

tako, kot je določeno v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ali postopku insolventnosti v eni 

od držav članic Evropske unije oziroma evropskega gospodarskega prostora, oziroma zahtevati varstvo 

svojih pravic v rokih in tako, kot je določeno v predpisih, ki urejajo delovna razmerja v Republiki Sloveniji. 

 

Upravičenci iz naslova insolventnosti lahko od sklada prejmejo sredstva v višini največ 4,5 minimalne 

plače. Ta znesek vključuje:  

 

‒ neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 

razmerja, 

‒ neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela v obdobju treh mesecev pred 

datumom prenehanja delovnega razmerja, 

‒ nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je zaposleni upravičen v 

tekočem letu, 

‒ odpravnine v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo 

delovna razmerja. 
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Sklad jamči za izplačilo teh pravic v omejeni višini, in sicer za pravice iz prvih dveh alinej do zneska v višini 

treh minimalnih plač, določenih z zakonom, za pravico iz tretje alineje do zneska v višini ene polovice 

minimalne plače, določene z zakonom, ter za pravico iz naslova odpravnine do zneska v višini ene 

minimalne plače, določene z zakonom.  

 

Z dnem izplačila vstopa sklad v položaj delavca kot upnika zoper stečajnega dolžnika oziroma podjetja do 

višine s strani sklada izplačanih sredstev. To so za sklad prihodki iz naslova subrogacij.  

  

5.2.6.2 Poslovna politika jamstvenega sklada 

 

V srednjeročnem obdobju je temeljna poslovna politika sklada na področju jamstvenega sklada 

zagotavljati učinkovito uveljavljanje pravic delavcev. Sklad bo vlagal svoje znanje in napore v sodelovanje 

s stečajnimi upravitelji in organizacijami delodajalcev in delojemalcev z namenom čim boljšega 

informiranja delavcev in čim hitrejšega pridobivanja potrebnih podatkov za odločanje.  

 

Sklad bo v prihodnje še okrepil sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, ki v skladu z zakonom zbira 

zahteve upravičencev do sklada, in sicer na področjih informiranja upravičencev, zbiranja zahtev in 

potrebnih podatkov za potrebe upravnih postopkov. Tesno sodelovanje se je izkazalo za nujno predvsem 

v času gospodarske krize, ki tudi več kot desetkratno obremeni ustanove za podporo delavcem.  

 

Spremljali bomo tudi napovedi v gospodarstvu in usmeritve politike na področju delovnega prava. 

Vzdrževali in dograjevali bomo notranjo informacijsko podporo, ki omogoča hitro in učinkovito izvedbo 

upravnih postopkov. S stalnim izobraževanjem zaposlenih bomo skrbeli za njihovo strokovno 

usposobljenost v področni zakonodaji in internih postopkih. 

 

Zaradi subrogacije terjatev v stečajnih postopkih bo sklad tudi v prihodnje vstopal v terjatve v stečajnih 

postopkih pri sodiščih. Višina poplačila v samem postopku je odvisna od stečajne mase in hitrosti njenega 

unovčenja. Sklad bo predstavnike delodajalcev spodbujal k doslednemu upoštevanju določil ZFPPIPP, ki 

opredeljujejo ravnanje podjetij v finančnih težavah oziroma insolventnosti. Če je namreč stečaj uveden 

prepozno, se dokonča brez delitve upnikom. V takem primeru tudi sklad ne prejme vračila sredstev.  

 

5.2.6.3 Obseg sredstev 

 

Sredstva za izplačila upravičencem iz jamstvenega sklada so zagotovljena iz sredstev proračuna in 

sredstev subrogacij. Načrtovanje sredstev subrogacij za izvajanje programa jamstvenega sklada temelji 

na oceni stanje v gospodarstvu. Za leta 2014–2018 ocenjujemo, da bo vpliv gospodarske krize še vedno 

občuten in se bodo razmere le postopno izboljševale.  V letu 2017 je sklad vsa izplačila realiziral iz 

sredstev  subrogacij. 

 

V letu 2017 je sklad izplačal manj nadomestil kot v predhodnem letu. Izplačil upravičencem je bilo 2,1 

mio EUR. V naslednjih letih naj bi se gospodarske razmere postopno izboljševale, kar pomeni tudi nižja 

izplačila upravičencem jamstvenega sklada . 
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5.2.7 Dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin 

 

Izvajanje dejavnosti iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin je namenjeno otrokom, ki 

jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena 

preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo. 

  

5.2.7.1 Upravičenci 

 

Nadomestilo preživnine se prizna otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma 

dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina, ki pa je preživninski zavezanci ne plačujejo. 

Kot neplačevanje preživnine se upoštevajo primeri, ko preživninski zavezanec ne plača preživnine tri 

mesece zaporedoma oziroma jo plačuje neredno. Za neredno plačevanje gre takrat, ko preživninski 

zavezanec v zadnjih 12 mesecih skupno dolguje najmanj tri mesečne preživnine. Pravico do nadomestila 

preživnine ima otrok, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji 

oziroma je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji, če je tako določeno z meddržavnim 

sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti. Poleg tega je za uveljavljanje te pravice nujno, da je zakoniti 

zastopnik otroka že začel postopek izterjave, ki traja več kot tri mesece, oziroma je bil postopek izterjave 

neuspešno dokončan. Pravica do nadomestila preživnine traja do otrokovega dopolnjenega 15. leta 

starosti oziroma 18. leta, če otrok ni v delovnem razmerju.  

 

Zahtevo za uveljavitev nadomestila preživnine vloži otrokov zakoniti zastopnik.  

  

Nadomestilo preživnine se usklajuje na način, ki je s posebnimi predpisi določen za preživnine, količnik 

objavi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v Uradnem listu Republike 

Slovenije. Višina je odvisna tudi od otrokove starosti. Na podlagi Količnika uskladitve preživnin in 

nadomestil preživnin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 15/2017) se od 1. aprila 2017 dalje uporabljajo 

usklajeni zneski nadomestil preživnine, in sicer:  

– za otroka do 6. leta starosti 74,13 evra, 

– za otroka od 6. do 14. leta starosti 81,53 evra, 

– za otroka nad 14. letom starosti 96,36 evra.  

 

Drugi odstavek 21.d člena ZJSRS določa, da kadar je preživnina nižja od zneska, določenega v prvem 

odstavku istega člena, je višina nadomestila preživnine enaka znesku preživnine, določene s sodbo ali 

začasno odredbo oziroma dogovorom. 

 

V skladu s petim odstavkom 21.d člena ZJSRS se višina nadomestila preživnine usklajuje na način, ki je s 

posebnimi predpisi določen za preživnine. 

 

Glede na že navedeno ima v primerih, kadar je preživnina nižja od zneska, določenega v prvem odstavku 

21.d člena ZJSRS, otrok pravico do nadomestila preživnine v višini, ki mu je bila določena z izvršilnim 

naslovom, kar pomeni, da v takem primeru otroku pripada nadomestilo preživnine v višini preživnine, 

določene z zadnjim obvestilom centra za socialno delo o uskladitvi, to je v višini, usklajeni na podlagi 

Količnika uskladitve preživnin za leto 2017 (Uradni list RS, št. 15/2017). 
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5.2.7.2 Poslovna politika preživninskega sklada 

 

Na področju preživninskega sklada bo v srednjeročnem obdobju prednostna naloga zagotavljati 

učinkovito uveljavljanje pravic otrok do nadomestila preživnine. Za zagotavljanju teh pravic bo treba še 

naprej sodelovati s centri za socialno delo ter okrepiti sodelovanje z organi lokalnih skupnosti, vzgojno-

izobraževalnimi in zdravstvenimi organizacijami, organizacijami civilne družbe ter varuhom človekovih 

pravic. Sklad bo zagotavljal informiranje čim večjega števila možnih upravičencev. Sodelovanje s centri za 

socialno delo je pomembno, saj so glavna obveščevalna točka prebivalstva na področju uveljavljanja 

socialnih pravic. Hkrati se tam možni upravičenci lahko seznanijo z možnostjo uveljavljanja pravice do 

nadomestila preživnine. Možne upravičence bomo informirali prek informativnih zloženk, ki bodo 

dostopne na vseh tistih mestih, kjer pridejo v stik s ciljnim prebivalstvom (knjižnice, vrtci, šole ipd.), in 

prek drugih sredstev obveščanja. 

 

Tudi na tem področju bomo spremljali gospodarska gibanja in napovedi, saj se zaradi krize ne krepi 

uspešnost na področju izterjave, povečuje pa se število novih vlog za uveljavljanje pravice do 

nadomestila preživnine. Spremljali bomo politiko države na področju družine in sodelovali s pristojnim 

ministrstvom. Razvijali in dopolnjevali bomo tudi informacijsko podporo, ki je ključna za učinkovito in 

hitro izvajanje upravnih postopkov in izplačil upravičencem.  

 

Izterjavo doma in v tujini bomo okrepili z gospodarno in učinkovitejšo predsodno izterjavo. Redno bomo 

sistematično obdobno izdajali pisne opomine vsem dolžnikom sklada, redno bomo izvajali telefonsko 

izterjavo vseh dolžnikov sklada, izvajali pa bomo tudi druge načine izterjave. S proaktivno vlogo sklada v 

vseh postopkih prisilne izterjave dolžnikov sklada bomo zagotavljali gospodarno, uspešno in učinkovito 

upravljanje terjatev sklada.  

 

Sklad je po veljavni zakonski ureditvi izplačana sredstva iz naslova nadomestila preživnin dolžan izterjati 

od preživninskega zavezanca v sodnem izvršilnem postopku na podlagi zakona, ki ureja izvršbo in 

zavarovanje. V sodnih izvršilnih postopkih mora sklad ves čas izkazovati obstoj izvršilnega naslova, torej 

temelja in višine za izterjavo svojih zakonitih terjatev in pogojev za vodenje izvršbe.  

 

S predlogom spremembe ZJSRS se predlaga, da sklad sredstva, izplačana na podlagi odločbe o 

nadomestilu preživnine, povečana za pripadajoče obresti in stroške postopkov, od preživninskih 

zavezancev izterja v upravni izterjavi, ki jo po Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – 

uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-

B, 90/14, 91/15in 63/16) opravlja Finančna uprava Republike Slovenije. 

 

Po predlagani ureditvi bo izvršilni naslov za izplačana nadomestila preživnine zagotovljen v obliki odločbe 

o obveznosti plačila, pri čemer bosta temelj in višina izrecno izkazana. S predlagano spremembo želi 

sklad zagotoviti izvršilni naslov za izterjavo izplačanih nadomestil preživnine od preživninskega zavezanca 

za določeno časovno obdobje. Namen predlagane ureditve je takojšnji pričetek upravne izvršbe. Po 

predlagani ureditvi se določa nesuspenzivnost pritožbe zoper odločbo sklada o odločitvi glede obveznosti 

vračila izplačanih nadomestil preživnine, kar sledi logiki omejitve utemeljenih pritožbenih razlogov za 

izpodbijanje odločbe sklada. Predlagana ureditev je primerljiva z ureditvijo upravne izterjave prispevka za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov za invalidski sklad. Na podlagi predlagane spremembe zakona bodo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0553
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1402
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3643
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4127
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0961
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3647
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3571
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2685
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neposredna dejanja upravne izvršbe prenesena na Finančno upravo Republike Slovenije, s čimer se bo 

sklad tudi v tem delu vključil v razvejan in medsebojno usklajen sistem e-izvršbe, ki zagotavlja 

povezljivost z elektronskimi evidencami oziroma podatki o pravnem in dejanskem položaju dolžnika 

sklada, potrebnimi za vodenje dejanj v okviru upravne izvršbe. 

 

S predlagano ureditvijo bodo v veliki meri administrativno in finančno razbremenjena sodišča, ki še 

vedno odpravljajo sodne zaostanke, sklad z obstoječimi kadrovskimi resursi in druge inštitucije, ki 

sodelujejo v postopku sodne izterjave po veljavni ureditvi. Predlagana ureditev prenosa opravljanja 

izvršbe iz sodne v upravno pristojnost nadalje pomeni veliko stroškovno razbremenitev sodišč in sklada v 

delu uporabe izvršilnih sredstev, rubeža denarnih sredstev pri organizacijah za plačilni promet in rubeža 

stalnih prejemkov dolžnika, prav tako pa tudi v delu uporabe rubeža premičnin. 

 

Po presoji sklada je sodna izterjava v sodnih izvršilnih postopkih dolgotrajna in močno obremenjuje 

zaposlene na skladu (finančno in predvsem administrativno z izjemno velikim številom vhodnih in 

izhodnih dokumentov). Prav tako kadrovsko in stroškovno obremenjuje tudi sodišča (ker morajo sodišča 

plačevati stroške sodnih izvršiteljev, učinek premičninske izterjave na poplačilo dolga pa je zanemarljiv), 

na kar sklad opozarjajo okrajna sodišča in tudi Vrhovno sodišče Republike Slovenije.  

 

V določeni meri pa predlagana sprememba prinaša razbremenitev tudi za dolžnike, saj bodo glavnice 

terjanih izplačanih nadomestil preživnine nižje, terjane bodo za krajše časovno obdobje, kar bo vse  

pripomoglo k njihovi večji plačilni zmožnosti in ozaveščanju k rednem plačevanju preživninske obveznosti 

in obveznosti do sklada. 

 

Preživninske zavezance bo sklad še naprej ves čas seznanja s tem, da postopki prisilne izterjave 

obveznosti do sklada le še povečujejo, saj nastaja poleg glavne obveznosti še obveznost plačila stroškov 

postopkov in zamudnih obresti, prav tako pa tudi vse neprijetnosti, ki jih lahko pričakujejo zaradi prisilne 

izvršitve plačila. Sklad si z drugimi deležniki dolgoročno prizadeva doseči ozaveščenost, da je pravica do 

preživnine temeljna otrokova pravica in da so preživninski zavezanci svoje dolžnosti dolžni ažurno 

izpolnjevati na način in v obsegu, kot to izhaja iz vsakega konkretnega izvršilnega naslova.   

 

Tudi na področju izterjave bomo vzdrževali in izpopolnjevali informacijsko podporo za vodenje terjatev 

do dolžnikov. 

 

5.2.7.3 Obseg sredstev 

 

Sredstva za izplačila upravičencem preživninskega sklada so zagotovljena iz sredstev proračuna in 

sredstev subrogacij. Ocenjujemo, da bosta izterjava dolžnikov preživninskega sklada in s tem obseg 

sredstev subrogacij za leto 2018 in v naslednjih letih nekoliko nižja glede na pretekla leta. Razlog je 

predvsem v slabših finančnih razmerah zaradi vpliva gospodarske krize in izčrpanja možnih izterjanih 

sredstev, saj sklad proti večini dolžnikov vodi že več izvršilnih postopkov.  

 

Izplačila nadomestil preživnin so se ustalila na ravni leta 2016 to je okvirno 3,7 mio EUR. V naslednjih 

letih se pričakuje rahlo povišanje zaradi uskladitve višine preživnin. 
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Dve tretjini vseh izplačil nadomestil je sklad zagotovil iz lastnih sredstev iz naslova izterjave in tretjino iz 

proračuna RS. Podoben delež izterjanih sredstev želimo z učinkovito izterjavo obdržati tudi v naslednjih 

letih. 

 

5.2.8 Merljivi kazalci rezultatov 

 

Kazalci rezultatov: 

‒ število vključenih oseb, 

‒ število štipendistov, 

‒ število izvornih držav ali ciljnih držav, 

‒ število sodelujočih delodajalcev, podjetij in drugih organizacij, 

‒ število financiranih delodajalcev, podjetij in drugih organizacij, 

‒ število sofinanciranih štipendistov, 

‒ število zaposlitev po končanju izobraževanja, 

‒ število držav (regije), 

‒ število tekmovalcev, 

‒ število raziskovalcev, 

‒ število dogodkov, 

‒ poleg zgoraj navedenih kazalnikov sklad spremlja tudi kazalnike v skladu z določbami Uredbe 

(EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013. 

 

Obseg finančnih sredstev in merljivi kazalniki rezultatov se vsako leto določijo v Poslovnem in finančnem 

načrtu sklada, ki ga sprejme NS sklada in potrdi Vlada RS. 
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6 Viri financiranja in finančno poslovanje sklada  
 

Sklad lahko s soglasjem ustanovitelja dodeljuje lastna nepovratna sredstva iz tistega dela presežka 

prihodkov nad odhodki, ki presega potreben presežek za ohranjanje realne vrednosti namenskega 

premoženja sklada glede na stopnjo inflacije v Republiki Slovenji. 

 

Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica odloča o uporabi presežka prihodkov nad odhodki javnega 

sklada in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki javnega sklada.  

 

Financiranje delovanja sklada bo v obdobju 2018–2021 predvidoma ostalo enako kot doslej. Poleg tega si 

bo sklad v okviru razpoložljivih možnosti in potreb prizadeval tudi za pridobivanje morebitnih dodatnih 

sredstev (dodatni programi, dotacije, mednarodni projekti, dohodki na trgu ipd.). 

 

 


