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Številka: 014-8/2018/21

Ljubljana, 19. 6. 2018
EVA /

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega 
zavoda Študentski dom Ljubljana – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP), drugega odstavka 11. člena Sklepa 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) ter 
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)
je Vlada Republike Slovenije na seji … dne … sprejela naslednji 

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda 
Študentski dom Ljubljana, ki jih je Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana sprejel na 19. redni 
seji dne 30. 5. 2018.       

                                                                                   mag. Lilijana Kozlovič
                                                                              GENERALNA SEKRETARKA

Sklep prejmejo: 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
2. Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
4. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana

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. Tomaž Boh, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
- dr. Stojan Sorčan, generalni direktor Direktorata za visoko šolstvo, MIZŠ



- dr. Erika Rustja, vodja Sektorja za visoko šolstvo, MIZŠ
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:
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda 
Študentski dom Ljubljana, ki jih je Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana sprejel na 19. redni
seji dne 30. 5. 2018. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se navedeni Statut med drugim 
usklajuje s Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom 
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 76/17).

Dolžnost uskladitve Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana je bila predvidena že ob 
sprejetju Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana« 
(Uradni list RS, št. 76/17), zato jo štejemo za opravljanje tekočih poslov v smislu 115. člena Ustave 
Republike Slovenije.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih DA/NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA/NE

c) administrativne posledice DA/NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA/NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA/NE
e) socialno področje DA/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

DA/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:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 

oziroma projektih sprejetih proračunov.



II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

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

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

DA/NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.



9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA/NE
Javna razprava 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), ki določa, da 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 razen 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, ni bila izvedena. V konkretnem primeru 
gre namreč za soglasje Vlade Republike Slovenije k Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega 
zavoda Študentski dom Ljubljana in ne za predpis. 

(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
 .
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA/NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA/NE

    dr. Maja Makovec Brenčič
                                            MINISTRICA 

Priloge:
- Priloga I: Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana,
- Priloga II: obrazložitev,
- vloga Študentskega doma Ljubljana za pridobitev soglasja ustanoviteljice k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana št. 092011-0005/2018/4 z dne            
8. 6. 2018 (pod točko 2.),       
- sklep št. 90001-006/2018-8 (19. seja SZ ŠDL) sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, ki ga je 
sprejel na 19. redni seji dne 30. 5. 2018.    



PRILOGA I

Na podlagi 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP) in 11. člena Sklepa 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) je Svet javnega zavoda Študentski dom 
Ljubljana na 19. redni seji dne 30. 5. 2018 sprejel naslednje

 Spremembe in dopolnitve 
Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

1. člen

V Statutu javnega zavoda Študentski dom Ljubljana  (št. 4aktiŠDL/2013 z dne 14. 3. 2013, z dne     
17. 12. 2015 in št. 01411/4 z dne 10. 7. 2017) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Dejavnosti zavoda v skladu s predpisom, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti, so:«. 

2. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

Zavod:
– opravlja javno službo zagotavljanja nastanitve dodiplomskih in podiplomskih študentov v Ljubljani,
– zagotavlja nastanitev zaposlenim študentom podiplomskega študija tretje stopnje s statusom 
mladega raziskovalca, študentom podiplomskega študija tretje stopnje, ki nimajo državljanstva 
Republike Slovenije in nimajo statusa mladega raziskovalca, prejemajo pa v Republiki Sloveniji 
dodeljeno štipendijo, gostujočim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem ter gostujočim 
raziskovalcem,
– zagotavlja nastanitev tudi drugim študentom, če ostanejo po nastanitvi študentov iz prve in druge 
alineje tega člena proste zmogljivosti, to je tistim, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencioniranje 
bivanja po predpisu, ki ga izda minister, pristojen za visoko šolstvo,
– ne glede na prejšnjo alinejo tega člena omogoči nastanjenim študentom, ki so zamenjali študijski 
program ali smer, bivanje po ceni, kot je določena za uporabnike iz druge alineje tega člena, in sicer 
od 1. oktobra dalje, dokler ne pridejo na vrsto za subvencionirano bivanje na prednostni listi v 
naslednjem študijskem letu.«. 

3. člen

V 10. členu se črta tretja alineja. 

4. člen

Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandatna doba sveta zavoda traja štiri leta. Predstavnik študentskega sveta stanovalcev je izvoljen 
za člana sveta zavoda za eno leto.«. 

5. člen

V prvem odstavku 17. člena se beseda »enega« nadomesti z besedo »njegovega«.



V drugem odstavku se beseda »ustanovitelj« nadomesti z besedo »ustanovitelja«.

Tretji odstavek se črta.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Namestnika predsednika sveta zavoda svet zavoda imenuje med svojimi člani.«.

6. člen

V prvem odstavku 18. člena se črta šesta alineja.

7. člen

V 24. členu se v dvajseti alineji beseda »Sklepu« nadomesti z besedo »Sklepom«.

8. člen

Za 25. členom se črta naslov poglavja »Strokovni kolegij direktorja«.

9. člen

Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni kolegij direktorja je direktorjev posvetovalni organ. Sestavljajo ga vodje organizacijskih enot 
iz 9. člena tega statuta. Člane strokovnega kolegija direktorja oziroma vodje organizacijskih enot 
imenuje in razrešuje direktor.«.  

V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo »katere po po« nadomesti z besedilom »ki jih po«.

10. člen

V 30. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Volitve predstavnikov blokov podrobneje ureja volilni pravilnik ŠSS.«. 

11. člen

V 35. členu se v četrti alineji prvega odstavka beseda »sprejem« nadomesti z besedo »potrditev«.

12. člen

V 35.a, 35.b, 35.c in 35.č členu se črta naslov člena. 

13. člen

V četrtem odstavku 37. člena se beseda »stranskih« nadomesti z besedo »drugih«.

14. člen

V 39. členu se v drugem stavku tretjega odstavka beseda »zaposleni« nadomesti z besedo 
»zaposlene«. 



15. člen

V prvem odstavku 42. člena se beseda »osgovornosti« nadomesti z besedo »odgovornosti«.  

V tretjem odstavku se besedilo »katere sprejme ŠSS, potrdi pa ga« nadomesti z besedilom »ki jih 
sprejme ŠSS, potrdi pa jih«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

16. člen

Študentski dom Ljubljana uskladi Pravilnik o domskem redu stanovalcev Študentskega doma Ljubljana 
in druge splošne akte s temi spremembami in dopolnitvami statuta v treh mesecih po začetku njihove 
veljavnosti. 

17. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji delovni dan po dnevu, ko da soglasje k 
njim ustanoviteljica.

                                                                                        Žarko Bogunovič
               predsednik sveta zavoda 
                     

Ljubljana, dne 31. 5. 2018
Številka: 01411/4/5



PRILOGA II

Obrazložitev

Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
spremembe statuta) je Svet javnega zavoda Študentski dom Ljubljana sprejel na 19. redni seji dne   
30. 5. 2018 zaradi uskladitve Statuta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem 
besedilu: statut) s Sklepom o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom 
Ljubljana« (Uradni list RS, št. 76/17; v nadaljnjem besedilu: spremembe sklepa). Spremembe statuta 
se večinoma nanašajo na uskladitev s spremembami sklepa, nekaj pa je tudi redakcijskih popravkov, 
kot izhaja iz spodnje obrazložitve členov.

K 1. členu 
V prvem odstavku 4. člena statuta se predpis, ki določa klasifikacijo dejavnosti, navede splošno, v 
izogib dopolnjevanju statuta ob vsakokratni spremembi tovrstnega predpisa.

K 2. členu
6. člen statuta se uskladi s 1. členom sprememb sklepa.

K 3. členu
10. člen statuta se uskladi s Sklepom 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; v nadaljnjem besedilu: sklep). 
Strokovni kolegij direktorja je direktorjevo posvetovalno telo, ni pa organ zavoda (glej tudi obrazložitev 
k 7. členu). 

K 4. členu
Prvi odstavek 12. člena statuta se uskladi z zapisom 2. člena sprememb sklepa.

K 5. členu 
Spremembi prvega in drugega odstavka 17. člena statuta sta redakcijski, črtanje tretjega in 
sprememba četrtega odstavka navedenega člena pa sta potrebna zaradi uskladitve z 2. členom 
sprememb sklepa (mandat sveta zavoda se šteje kot mandat kolegijskega organa in ne posameznega 
člana sveta zavoda, zato predsednik sveta zavoda nima njegovega mandata, temveč je vezan na 
mandat celotnega organa, to velja tudi za namestnika predsednika sveta zavoda). 
   
K 6. členu
Prvi odstavek 18. člena statuta se uskladi z zapisom 3. člena sprememb sklepa. 

K 7. členu
Gre za redakcijski popravek.

K 8. členu
Črta se naslov poglavja »Strokovni kolegij direktorja« za 25. členom statuta, saj je slednji zgolj 
posvetovalno telo direktorja in ne eden od organov Študentskega doma Ljubljana. 

K 9. členu
Gre za redakcijski popravek.

K 10. členu
V 30. členu statuta se doda nov zadnji odstavek, ki določa, da se volitve predstavnikov blokov 
podrobneje uredijo v volilnem pravilniku Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma 
Ljubljana.



K 11. členu
Beseda »sprejem« se nadomesti z besedo »potrditev«. 

K 12. členu
Črtajo se naslovi 35.a, 35.b, 35.c in 35.č člena. Gre za sistemsko poenotenje z vsemi drugimi členi 
statuta, ki nimajo poimenovanj oziroma naslovov. 

K 13. členu
V četrtem odstavku 37. člena statuta gre za uskladitev z njegovim 4. členom, v katerem je navedena 
dejavnost, ki jo zavod opravlja kot javno službo, in druge dejavnosti (torej ne več stranske dejavnosti, 
kot je do spremembe iz leta 2017 določal statut, zato se beseda »stranskih« nadomesti z besedo 
»drugih«).  

K 14. členu
Gre za redakcijski popravek.

K 15. členu
Gre za redakcijski popravek.

K 16. členu
Prehodna določba določa rok uskladitve Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskega doma 
Ljubljana in drugih splošnih aktov Študentskega doma Ljubljana s spremembami in dopolnitvami 
statuta.

K 17. členu
Člen določa začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev statuta.
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