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

ZADEVA: Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski dom Ljubljana« - predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 6. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) je Vlada Republike Slovenije na svoji .. seji dne … sprejela

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« in ga  objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Prejmejo:
 Študentski dom Ljubljana
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 Služba Vlade RS za zakonodajo
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za javno upravo

2. Predlog za obravnavo predloga sklepa po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 Dr. Igor Papič, minister
 Dr. Matjaž Krajnc, državni sekretar
 Duša Marjetič, vodja Sektorja za visoko šolstvo

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Z gradivom se predlaga sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega 



zavoda »Študentski dom Ljubljana« (v nadaljnjem besedilu: Sklep), s katerim se le-ta uskladi s 
spremembo Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 54/22 – ZUPŠ-1), in sicer zaradi 
dopolnitve 70. člena, ki določa, da status študenta ne preneha študentu, ki se pred zaključkom 
študijskega leta prepiše na drug študijski program.

Nadalje se Sklep usklajuje s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22; v nadaljnjem besedilu; 
pravilnik), ki je v 119.a členu naložil, da mora akt o ustanovitvi posrednega uporabnika državnega 
proračuna, ki je javni zavod in ki poleg javne službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, 
vsebovati določbo, da javni zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le, če bo z izvajanjem 
te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov. Prav tako je dodana vsebina 
določbe 119.b člena pravilnika, ki določa, da javni zavodi, ki opravljajo prodajo blaga in storitev na 
trgu,  v zvezi s to dejavnostjo pripravijo cenik z obrazložitvijo, ki vsebuje kalkulativne osnove za 
oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na 
trgu.

V skladu s priporočili Vlade RS za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov (sklep št. 00602-
3/2017/54  z dne 13. 1. 2022) se v gradivu predlaga spremembe členov, ki določajo delovanje sveta 
zavoda, predvsem predlaganje in izbor kandidatov za predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda ter 
odgovornost članov sveta zavoda in sodelovanje predstavnikov ustanoviteljice z ministrstvom.

V Sklepu se poleg zgoraj naštetega natančneje zapiše, da se zagotavlja nastanitev zaposlenim 
študentom tretje stopnje, ki prejemajo štipendijo Republike Slovenije, črta soglasje ministrstva pri 
sprejemu akta, ki določa podrobnejši način nastanitve in pogoje za bivanje drugih uporabnikov in 
drugih študentov ter uskladi navedba izobrazbe direktorja s slovenskim ogrodjem kvalifikacij.

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

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo nima finančnih posledic za proračun RS.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 



 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Sedmi odstavek 9. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 –
popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21, 51/21 in 
114/21) določa, da se pri pripravi sklepa javnosti ne povabi k sodelovanju.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                                dr. Matjaž Krajnc    
                                                                                                                 državni sekretar

Priloga:
Priloga I: Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski dom Ljubljana«
Priloga II: Obrazložitev Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda 
»Študentski dom Ljubljana«



                                                                                                                                      PRILOGA I 

PREDLOG
(EVA 2022-3330-0073)

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 –
ZJZP) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom 

Ljubljana«

1. člen

V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (Uradni list RS, št. 67/12, 24/13, 
63/13, 79/15, 52/16, 12/17 in 76/17) se v 6. členu v drugem odstavku besedilo »v Republiki Sloveniji 
dodeljeno štipendijo« nadomesti z besedilom »štipendijo Republike Slovenije«.

Četrti odstavek se črta.

2. člen

V 10. členu se v drugem odstavku v prvi alineji besedilo »ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in 
znanost,« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: 
ministrstvo),«. 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Predstavnike ustanoviteljice, ki jih imenuje vlada, se izbere na podlagi javnega poziva, ki ga pripravi 
in izvede ministrstvo. Kot prednostno merilo za izbiro kandidatov se v javnem pozivu, ki ga ministrstvo 
objavi na svojem spletišču, določi, da je kandidat strokovnjak s področja javne službe, ki jo izvaja javni 
zavod, ali upravljanja javnih zavodov. Kandidat za predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda je lahko 
član v največ treh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb, v katerih vlogo ustanoviteljice izvršuje
vlada. Če je kandidat za predstavnika ustanoviteljice javni uslužbenec, zaposlen v državnem organu, 
je lahko član v največ dveh organih nadzora pravnih oseb, v katerih vlogo ustanoviteljice izvršuje 
vlada. Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, se lahko določijo v javnem pozivu. 

Če se na navedeni javni poziv ne prijavi dovolj kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, in 
je treba zagotoviti nemoteno delovanje sveta zavoda, ministrstvo vladi predlaga kandidate, ki 
izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.«.

Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.

3. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(odgovornost članov sveta zavoda in sodelovanje predstavnikov ustanoviteljice z ministrstvom)

Pred imenovanjem se člane sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, opozori, da so za svoje 
delo odgovorni v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti. 



Ministrstvo članom sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, zagotovi vsaj enkrat letno obvezno 
usposabljanje o zakonodaji s področja javne službe, ki jo zavod izvaja, ter o sistemu upravljanja in o 
financiranju javnih zavodov. 

Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, morajo ministrstvo obvestiti o sklicu seje sveta 
zavoda in o dnevnem redu seje, ministrstvo pa jim zagotovi, če to zahtevajo, strokovno pomoč pri 
pripravi na sejo sveta. 

Člani sveta zavoda, ki so predstavniki ustanoviteljice, obveščajo ministrstvo o sprejetih sklepih na 
sejah sveta zavoda tako, da po prejemu potrjenega zapisnika seje tega posredujejo ministrstvu v 
vednost. 

Za namen izvajanja tretjega in četrtega odstavka tega člena člani sveta zavoda, ki so predstavniki 
ustanoviteljice, izmed sebe določijo kontaktno osebo za sodelovanje z ministrstvom in o tem obvestijo 
ministrstvo.«.

4. člen

V 11. členu se v prvem odstavku sedma alineja spremeni tako, da se glasi:

"� daje soglasje k letnim delovnim načrtom zavoda in sprejema poročila o njihovi uresničitvi,".

Za dvanajsto alinejo se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»� določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in 
storitev na trgu,«.

Dosedanje trinajsta do osemnajsta alineja postanejo štirinajsta do devetnajsta alineja. 

5. člen

V 13. členu se v tretjem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»� ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, ali izobrazbo, ki ustreza 
ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja 
slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven slovenskega ogrodja kvalifikacij,«.

6. člen

V 21. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj 
pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.«.

7. člen

V 25. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »v soglasju z ministrom, pristojnim za visoko šolstvo in 
znanost«.

V četrtem odstavku se za besedo »Ministrstvo« črtata vejica in besedilo »pristojno za visoko šolstvo in 
znanost,«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

8. člen



Direktor zavoda uskladi Pravila o nastanitvi v javni zavod »Študentski dom Ljubljana« s tem sklepom v 
enem mesecu od njegove uveljavitve.

Svet zavoda uskladi določbe statuta zavoda s tem sklepom v treh mesecih od njegove uveljavitve.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-86/2022/9
Ljubljana, dne … 2022
EVA 2022-3330-0073

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob l.r.,

predsednik



PRILOGA II

Obrazložitev sklepa

K 1. členu:
Sprememba in dopolnitev Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« (v 
nadaljnjem besedilu: Sklep) natančneje določita, da se zagotavlja nastanitev zaposlenim študentom 
tretje stopnje, ki prejemajo štipendijo Republike Slovenije, in ne študentom, ki prejemajo katerokoli 
štipendijo v Republiki Sloveniji. Zapiše se tudi uskladitev s spremembo Zakona o visokem šolstvu 
(Uradni list RS, št. 54/22 – ZUPŠ-1), in sicer zaradi dopolnitve 70. člena, ki določa, da status študenta 
ne preneha študentu, ki se pred zaključkom študijskega leta prepiše na drug študijski program.

K 2. in 3. členu:
V skladu s priporočili Vlade RS za učinkovitejše upravljanje javnih zavodov (sklep št. 00602-3/2017/54 
z dne 13. 1. 2022) se v gradivu predlagajo spremembe členov, ki določajo sestavo sveta zavoda, 
predvsem postopek izbora kandidatov za predstavnike ustanoviteljice v svetu zavoda. Zaradi boljše 
preglednosti se doda novi 10.a člen, ki določa odgovornost članov sveta zavoda in sodelovanje 
predstavnikov ustanoviteljice z ministrstvom.

K 4. členu:
Dodana je vsebina 119.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), ki določa, da javni zavodi, 
ki opravljajo prodajo blaga in storitev na trgu, v zvezi s to dejavnostjo pripravijo cenik z obrazložitvijo, 
ki vsebuje kalkulativne osnove za oblikovanje cene proizvodov in storitev tržne dejavnosti, ter akt, ki 
ureja prodajo blaga in storitev na trgu. Črtajo se večletni delovni načrti, saj zavod sprejema le letne 
delovne načrte.

K 5. členu:
Člen uskladi zapis izobrazbe, zahtevane za direktorja, z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij 
(Uradni list RS, št. 104/15).

K 6. členu:
Člen usklajuje Sklep s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 11/22), ki je v 119.a členu naložil, da mora 
akt o ustanovitvi posrednega uporabnika državnega proračuna, ki je javni zavod in ki poleg javne 
službe opravlja tudi prodajo blaga in storitev na trgu, vsebovati določbo, da lahko javni zavod prodajo 
blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem te zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo 
povezanih odhodkov. 

K 7. členu:
Črta se soglasje ministrstva pri sprejemu akta, ki določa podrobnejši način nastanitve in pogoje za 
bivanje drugih uporabnikov in drugih študentov, saj gre za interni akt Študentskega doma Ljubljana, ki 
določa pravila o nastanitvi v stavbi Dom podiplomcev.

K 8. členu:
Študentski dom Ljubljana mora akt, ki opredeljuje podrobnejši način nastanitve in pogoje za bivanje 
drugih uporabnikov in drugih študentov, v enem mesecu uskladiti s tem sklepom, poleg tega mora v 
treh mesecih s tem sklepom uskladiti statut zavoda.

K 9. členu:
Člen določa začetek uveljavitve tega sklepa.
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