
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
e-naslov: gp.mizs@gov.si

Številka: 60310-16/2021/8
Ljubljana, 3. 9. 2021
EVA /

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

ZADEVA: Soglasje Vlade Republike Slovenije Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki 
jih članice Univerze v Ljubljani opravljajo v svojem imenu in za svoj račun – 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, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) 
ter prvega odstavka 7. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 
33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10, 8/19 in 36/21) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne … 
sprejela naslednji  

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je Univerzi v Ljubljani dala soglasje k dopolnitvam dejavnosti, ki jih članice 
Univerze v Ljubljani lahko opravljajo v svojem imenu in za svoj račun in ki so bile sprejete na seji 
Senata Univerze v Ljubljani dne 29. 6. 2021 in na seji Upravnega odbora Univerze v Ljubljani dne              
15. 7. 2021 s sprejemom dopolnitev Priloge 2 k Statutu Univerze v Ljubljani. 

                                                                                               Mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                                                            v. d. generalnega sekretarja

        

Sklep prejmejo:
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, 

gp.mizs@gov.si,
 Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, gp.mf@gov.si,
 Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, 

gp.svz@gov.si,
 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, rektorat@uni-lj.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:

- prof. dr. Simona Kustec, ministrica,



- dr. Mitja Slavinec, državni sekretar,
- dr. Franc Janžekovič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za visoko,
- 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:
V skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št.
28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10, 8/19 in 36/21) lahko članice univerze samostojno v svojem 
imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz 6. člena odloka opravljajo tudi izobraževalno, 
raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki 
jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Univerza v Ljubljani je na seji Senata Univerze v Ljubljani dne 29. 6. 2021 in na seji Upravnega 
odbora Univerze v Ljubljani dne 15. 7. 2021 sprejela dopolnitev Priloge 2 k Statutu Univerze v 
Ljubljani, s katero je pri Fakulteti za strojništvo dopolnila dejavnosti, navedene v 2.12. točki II. 
poglavja Priloge 2 k navedenemu statutu z: 
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

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

Ministrstvo za 
izobraževanje, 
znanost in šport

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:
Dopolnitev dejavnosti v Prilogi 2 k Statutu Univerze v Ljubljani nima finančnih posledic za proračun 
Republike Slovenije, saj gre za dejavnosti, ki jih univerza lahko opravlja kot tržno dejavnost.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

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

NE

Gradivo 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
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.   
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                       prof. dr. Simona Kustec
                                                            MINISTRICA



Obrazložitev predloga sklepa Vlade RS

V skladu s prvim odstavkom 7. člena Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št.
28/00, 33/03, 79/04, 36/06, 18/09, 83/10, 8/19 in 36/21) lahko članice univerze samostojno v svojem 
imenu in za svoj račun na študijskih področjih iz 6. člena odloka opravljajo tudi izobraževalno, 
raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost ter druge s tem povezane dejavnosti, ki 
jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.

Univerza v Ljubljani je na seji Senata Univerze v Ljubljani dne 29. 6. 2021 in na seji Upravnega odbora 
Univerze v Ljubljani dne 15. 7. 2021 sprejela dopolnitev Priloge 2 k Statutu Univerze v Ljubljani, s 
katero je pri Fakulteti za strojništvo dopolnila dejavnosti, navedene v 2.12. točki II. poglavja Priloge 2 k 
navedenemu statutu z: 
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Univerza v Ljubljani potrebe po dodatni dejavnosti njene članice Fakultete za strojništvo utemeljuje kot 
sledi v nadaljevanju. 

Fakulteta za strojništvo načrtuje odprtje trgovine za prodajo raznega promocijskega materiala z 
oznako fakultete, kot na primer: blokov, skodelic, flašk, spominkov, dežnikov majic, vetrovk in podobno
s katerimi nameravajo pospešiti promocijo fakulteto in povečati pripadnost inštituciji.

Opravljanje predlaganih dejavnosti ne bo imelo finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.

Dejavnost »trgovina na drobno« se lahko razume oziroma šteje za »druge dejavnosti, ki so povezane 
z izobraževalno, raziskovalno, razvojno in svetovalno ter umetniško dejavnost«, kot to določa tudi prvi 
odstavek 7. člena odloka, saj gre za prodajo promocijskih izdelkov, kot so bloki, skodelice, flaške, 
spominki, dežniki, majice, vetrovke in podobno, z napisom in natisnjenim logotipom fakultete. 
Opravljanje dejavnosti prodaje posameznih izdelkov bo namenjeno izključno promociji fakultete in 
dvigu njene prepoznavnosti v lokalnem in mednarodnem prostoru, prepoznavnosti njenih raziskovalnih 
in aplikativnih projektov ter drugih dejavnosti, ki jih fakulteta izvaja v lokalnem in mednarodnem okolju. 
Promocija fakultete je neposredno in neločljivo povezana z izvedbo študijskih programov in vpisom na 
univerzo, saj bo večja prepoznavnost fakultete v lokalnem in mednarodnem okolju lahko pripomogla k 
povečanju zanimanja za vpis na njene študijske programe, prav tako pa bo lahko prispevala k večji 
pripadnosti sedanjih in bivših študentov, zaposlenih, gostujočih strokovnjakov, raziskovalcev in ostalih, 
ki so na kakršenkoli način povezani z izobraževalnimi, raziskovalnimi in drugimi procesi fakultete. 
Namen prodaje promocijskih izdelkov z natisnjenimi logotipi fakultete je, da se s promocijskimi 
dejavnostmi vzpodbuja prepoznavnost vseh dejavnosti, ki jih fakulteta že izvaja. 

Ustanovitelj, Vlada Republike Slovenije, daje soglasje Univerzi v Ljubljani k predmetni dopolnitvi 
Priloge 2 k Statutu Univerze v Ljubljani. 
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