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Številka 5611-74/2014

Ljubljana, dne 26. maj 2014

EVA 2014-1811-0025

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE

Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj 
Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno 
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) je Vlada Republike 
Slovenije na .............. seji dne ................... sprejela naslednji sklep:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj 
Republike Srbije o sodelovanju na področju izobraževanja, sklenjenega 2. oktobra 2013 v Beogradu in     
jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                           
                                                                                               Tanja Šarabon
                                                                                          Generalna sekretarka
Sklep prejmejo: 
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priloga: 
- predlog uredbe z obrazložitvijo.

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:
- Borut Mahnič, generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov Ministrstva za 

zunanje zadeve;  
- Mihael Zupančič, vodja Sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

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

Predlog Protokola med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in  
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbije o sodelovanju na področju 
izobraževanja pomeni zagotovitev  izobraževanja in šolanje dijakov ter študentov na dodiplomskem ter 
podiplomskem nivoju obeh držav podpisnic protokola na vzajemni osnovi, do polnopravne vključitve 
Srbije v Evropsko unijo.

Glede na to, da gre pri navedenemu protokolu za realizacijo že začetih aktivnosti predvsem glede 
podeljevanja štipendij je potrebno čimprejšnjo ratifikacijo protokola šteti za tekoče posle v smislu 115. 
člena Ustave RS.

6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 
EUR v tekočem in naslednjih treh letih

NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s 
pravnim redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja 

podjetja ter konkurenčnost podjetij
NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene 
vidike

NE

e) na socialno področje NE
f) na  dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja,

- na razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR

/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR

Gradivo nima nikakršnih učinkov na področjih iz tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Poslovnika 
Vlade RS, oziroma ima zanemarljive finančne učinke (pod 40 000 € v tekočem in naslednjih treh letih).

8. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja NE



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

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade DA

Karl Erjavec
M I N I S T E R
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