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

Številka: 6037-74/2013/9
Ljubljana, 15. 4. 2014
EVA /

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k študijskemu področju Univerze v Ljubljani na 
Naravoslovnotehniški fakulteti – 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) in petega 
odstavka 6. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 
79/04, 36/06, 18/09 in 83/10) je Vlada Republike Slovenije na .. seji dne .. sprejela naslednji 

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k dodatnemu študijskemu področju Univerze v Ljubljani 
pri članici Univerzi v Ljubljani, Naravosolvnotehniški fakulteti in sicer »(52) tehniške vede 
(metalurgija, materiali)«, ki sta ga s Spremembo Statuta Univerze v Ljubljani št. 014-4/2013-30 
sprejela senat Univerze v Ljubljani, na seji dne 24. 9. 2013, in Upravni odbor Univerze v Ljubljani, na 
seji dne 26. 9. 2013.

Prejmejo:
 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, rektorat@uni-lj.si;
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, gp.mizs@gov.si,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana, gp.mf@gov.si,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, Ljubljana, gp.svz@gov.si.

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:

 Mišela Mavrič, PhD, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, v.d. generalne 
direktorice Direktorata za visoko šolstvo,

 mag. Mirko Stopar, sekretar, vodja Sektorja za visoko šolstvo po pooblastilu,
 Eva Marjetič, sekretarka, Sektor 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 v Ljubljani v Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, (76/06 
popr.), 59/07 (82/07 popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 
18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 50/12, 56/12, 106/12, 35/13 in 83/13) pri svoji članici 
Naravoslovnotehniški fakulteti dodaja študijsko področje »(52) tehniške vede (metalurgija, 



materiali)«, ki sta ga s Spremembo Statuta Univerze v Ljubljani št. 014-4/2013-30 sprejela senat 
Univerze v Ljubljani, na seji dne 24. 9. 2013, in Upravni odbor Univerze v Ljubljani, na seji dne 26. 9. 
2013. Dodatno študijsko področje je potrebno zaradi uvrščanja študijskih programov na štirimestno 
šifro klasifikacije KLASIUS http://www.stat.si/klasje/treeview.aspx?cvn=5648, ki metalurgi jo in 
materiale uvršča na študijsko področje 5214 Metalurgija. Tudi podrobnejša opredelitev po ISCED97 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf  takšno uvrstitev omogoča. Na podlagi 
6. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 
18/09 in 83/10) dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Uredbo o 
uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovitelja 
določi univerza v statutu.

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:
Dodano študijsko področje nima finančnih posledic za proračun RS, saj se dodaja zaradi natančnejše 
in pravilne klasifikacije (obstoječih) študijskih programov s področja metalurgije in materialov.
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 
javnosti ne povabi k sodelovanju pri pripravi 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

Priloge:

- obrazložitev predloga sklepa Vlade RS,
- dopis Univerze v Ljubljani št. 014-4/2013-30 z dne 30. 9. 2013 s spremembo Statuta 

Univerze v Ljubljani, ki je bila sprejeta na Senatu Univerze v Ljubljani 24. 9. 2013 in 
Upravnem odboru Univerze v Ljubljani 26. 9. 2013.



Obrazložitev predloga sklepa Vlade RS

Univerza v Ljubljani v Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06, (76/06 
popr.), 59/07 (82/07 popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 3/09, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 
18/11, 26/11, 89/11, 26/12, 38/12, 50/12, 56/12, 106/12, 35/13 in 83/13) pri svoji članici 
Naravoslovnotehniški fakulteti dodaja študijsko področje »(52) tehniške vede (metalurgija, materiali)«, 
ki sta ga s Spremembo Statuta Univerze v Ljubljani št. 014-4/2013-30 sprejela senat Univerze v 
Ljubljani, na seji dne 24. 9. 2013, in Upravni odbor Univerze v Ljubljani, na seji dne 26. 9. 2013. 
Dodatno študijsko področje je potrebno zaradi uvrščanja študijskih programov na štirimestno šifro 
klasifikacije KLASIUS http://www.stat.si/klasje/treeview.aspx?cvn=5648, ki metalurgijo in materiale 
uvršča na študijsko področje 5214 Metalurgija. Tudi podrobnejša opredelitev po ISCED97 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced97-en.pdf  takšno uvrstitev omogoča. Na podlagi 6. 
člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 
18/09 in 83/10) dodatna študijska področja na posameznih članicah, razvrščena v skladu z Uredbo o 
uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovitelja 
določi univerza v statutu. Spremembo študijskega področja posameznega študijskega programa bo 
Univerza v Ljubljani urejala v postopkih pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji, ki bo v teh postopkih vsebinsko presodila ali so izpolnjeni pogoji (tudi vsebinski) za 
spremembo študijskega področja, s soglasjem k študijskemu področju v statutu, ji je le dana možnost, 
da navedeno stori.
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