
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
Gp.mizs@gov.si

Številka: 60310-3/2013/15
Ljubljana, 6.3.2014
EVA /

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k dodatnim študijskim področjem Univerze na 
Primorskem – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 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 in 47/13 – ZDU-1G) ter četrtega 
odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 
36/06, 137/06, 67/08 in 85/11) je Vlada Republike Slovenije na….. seji dne…. ..  sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Univerze na 
Primorskem, sprejetim na 18. redni seji Senata Univerze na Primorskem dne 24.4.2013 in 15. redni 
seji Upravnega odbora Univerze na Primorskem z dne 18.4.2013 in sicer k dodatnemu študijskemu 
področju:
- (31) družbene vede, psihologija Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Univerze na Primorskem, in
- (21) umetnost Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.  

Prejmejo:
- Univerza na Primorskem
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
dr. Jernej Pikalo, minister
dr. Mirko Pečarič, državni sekretar
Mišela Mavrič, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, v.d. generalne direktorice 
Direktorata 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:
Univerza na Primorskem lahko v skladu z določbo četrtega odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi 



Univerze na Primorskem s soglasjem ustanovitelja v statutu določi dodatna študijska področja na 
posameznih članicah. Upoštevajoč navedeno je Univerza na Primorskem na 15. redni seji 
Upravnega odbora Univerze na Primorskem z dne 18.4.2013, in 18. redni seji Senata Univerze na 
Primorskem z dne 24.4.2013 sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, s 
katerimi se v 10.a členu določi dodatno študijsko področje pri:
- Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, 
študijsko področje (31) družbene vede, psihologija in

- Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, študijsko področje (21) umetnost.  
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
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

/ / / /

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV: /

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:



Univerza na Primorskem s širitvijo študijskih področij članic širi dejavnost na nova študijska področja, 
na katerih študijskih programov te članice še ne izvajajo. Študijska dejavnost in s tem izvajanje 
študijskih programov prve in druge stopnje se financira v skladu z Uredbo o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13). 
Dejanski stroški izvajanja študijskih programov še ne bodo nastali s širitvijo dejavnosti v Statutu 
oziroma z izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije k širitvi dejavnosti, ampak bodo nastali šele z 
začetkom njihovega izvajanja.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
V skladu s sedmim odstavkom 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 in 10/14) se 
javnost ne povabi k sodelovanju pri pripravi predloga državnega proračuna, predloga rebalansa 
državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna, predloga zakona o izvrševanju 
državnega proračuna in podzakonskih predpisov na njegovi podlagi, predloga zaključnega računa 
državnega proračuna, predloga poslovnika vlade, predloga odloka, predloga resolucije z izjemo 
predloga resolucije o nacionalnem programu na posameznem področju, predloga dokumentov
razvojnega načrtovanja in izvajanja razvojnih politik, predloga deklaracije, predloga aktov o ratifikaciji 
mednarodnih pogodb in predloga sklepa, zato gradivo ni bilo predhodno objavljeno na spletni strani 
predlagatelja.

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                         dr. Jernej Pikalo
                                                              MINISTER



JEDRO GRADIVA

Na podlagi 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 in 47/13 – ZDU-1G) ter četrtega 
odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 
36/06, 137/06, 67/08 in 85/11) je Vlada Republike Slovenije na….. seji dne…. ..  sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta Univerze na 
Primorskem, sprejetim na 18. redni seji Senata Univerze na Primorskem dne 24.4.2013 in 15. redni 
seji Upravnega odbora Univerze na Primorskem z dne 18.4.2013 in sicer k dodatnemu študijskemu 
področju:
- (31) družbene vede, psihologija Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Univerze na Primorskem, in
- (21) umetnost Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.  

Ljubljana, dne…….2014
Številka:

     Tanja Šarabon
Generalna sekretarka 

Prejmejo:
- Univerza na Primorskem
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za finance
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo



OBRAZLOŽITEV

Univerza na Primorskem lahko v skladu z določbo četrtega odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem s soglasjem ustanovitelja v statutu določi dodatna študijska področja na 
posameznih članicah.

Upoštevajoč navedeno je Univerza na Primorskem na 15. redni seji Upravnega odbora Univerze na 
Primorskem z dne 18.4.2013, in 18. redni seji Senata Univerze na Primorskem z dne 24.4.2013 
sprejela spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, s katerimi se v 10.a členu določi 
dodatno študijsko področje pri:
- Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, 
študijsko področje (31) družbene vede, psihologija, in

- Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem študijsko področje (21) umetnost.  

Univerza na Primorskem s širitvijo študijskih področij članic širi dejavnost na nova študijska področja, 
na katerih študijskih programov te članice še ne izvajajo. Študijska dejavnost in s tem izvajanje 
študijskih programov prve in druge stopnje se financira v skladu z Uredbo o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11, 34/11 – odl. US, 64/12 in 12/13). 
Dejanski stroški izvajanja študijskih programov še ne bodo nastali s širitvijo dejavnosti v Statutu 
oziroma z izdajo soglasja Vlade Republike Slovenije k širitvi dejavnosti, ampak bodo nastali šele z 
začetkom njihovega izvajanja.
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