
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, 
zastopa ga ministrica prof. dr. Simona Kustec  
ID za DDV: SI14246821 
TRP: 01100 6300109972 pri Upravi za javna plačila 
(v nadaljnjem besedilu: koncedent) 
 
in  
 
Fakulteta za medije, Leskovškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, zastopa jo dekan prof. dr. Borut Rončević 
ID za DDV: 50376365 
TRR:  SI56 0201 1025 6940 016 
(v nadaljnjem besedilu: koncesionar) 
 

 
skleneta 
 

 
KONCESIJSKO POGODBO ŠT. C3330-22-453021 

o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov za obdobje 2022-2024 
 
 

1. člen 
(pravna podlaga in predmet pogodbe) 

 
Na podlagi 72.g člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 
57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o visokem šolstvu), Uredbe o javnem 
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17, 24/19 in 65/22; v 
nadaljnjem besedilu: uredba), 50. in 51. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 
– odl. US), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 
št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
174/20) ter Odločb Vlade Republike Slovenije št. 60301-2/2022/6 z dne 10. 2. 2022 in št. 60301-
2/2022/7 z dne 10. 2. 2022 pogodbeni stranki s to pogodbo opredelita medsebojne pravice in 
obveznosti, to je izvedbo in financiranje študijske dejavnosti ter s študijem povezane interesne 
dejavnosti študentov od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2024.  
 

 
2. člen 

                                                               (ugotovitve) 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bila koncesionarju na podlagi prvega odstavka 47. člena 

Zakona o visokem šolstvu: 

- z Odločbo Vlade Republike Slovenije št. 60301-2/2022/6 z dne 10. 2. 2022 dodeljena koncesija 

za redni študij po študijskem programu prve stopnje Mediji in novinarstvo, za največ 40 

študentov v 1. letniku za kraj izvajanja Ljubljana, in  

- z Odločbo Vlade Republike Slovenije št. 60301-2/2022/7 z dne 10. 2. 2022 dodeljena koncesija 

za redni študij po magistrskem študijskem programu druge stopnje Mediji in novinarstvo, za 

največ 40 študentov v 1. letniku za kraj izvajanja Ljubljana. 

 

 
3.  člen 

(vrednost pogodbe od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022) 

Koncedent bo koncesionarju od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 (denarni tok) iz proračuna RS za leto 

2022 s PP 573710 – Dejavnost visokega šolstva, konto 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih 

služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, ukrepa 3330-18-0012 Dejavnost visokega šolstva – fiksni 

del, za študijsko dejavnost na podlagi Sklepa koncedenta o določitvi sredstev za študijsko dejavnost 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4283


visokošolskih zavodov za leto 2022, št. 410-33/2021/71 z dne 25. 5. 2022 (v nadaljnjem besedilu: sklep 

koncedenta) nakazal skupaj 35.373,48 EUR, od tega: 

- za študijski program Mediji in novinarstvo, VS, 17.686,74 EUR in 
- za študijski program Mediji in novinarstvo, MAG, 17.686,74 EUR. 

Sredstva RSF se upoštevajoč določbo 15.č člena uredbe prvič določijo za naslednje štiriletno 

pogodbeno obdobje. 

 

4. člen 
(vrednost pogodbe od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024) 

 

Koncedent bo koncesionarju v letih 2023 in 2024 za študijsko dejavnost nakazal sredstva, ki bodo v 

skladu z 2. členom uredbe za vsako koledarsko leto posebej razvidna iz sklepa ministra. Dinamika 

nakazil se določi z aneksom k tej pogodbi.  

 

Aneks k pogodbi bo sklenjen tudi, ko bo minister sprejel sklep o določitvi sredstev za interesne 

dejavnosti študentov za posamezno leto. Za leto 2022 se koncesionarju sredstva  za interesno dejavnost 

študentov ne dodelijo, saj koncesionar v študijskem letu 2021/2022, na katerega se ta izračun nanaša, 

še ni imel dodeljene koncesije.  

Pogodbeni stranki soglašata, da se izvajanje pogodbenih obveznosti za leto 2024 odloži, dokler 

koncedent nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. 

 
 

5. člen 
(obveznosti koncedenta) 

 
Sredstva za študijsko dejavnost za leto 2022 so za koncesionarja določena s sklepom koncedenta in 
znašajo 35.373,48 EUR.   
 
Mesečna dvanajstina sredstev za študijsko dejavnost za leto 2022 ob upoštevanju prejšnjega odstavka 
tega člena znaša 17.686,74 EUR, in jih bo koncedent nakazoval na TRR koncesionarja mesečno, po 
prejemu zahtevka za izplačilo, ki bo vključeval podatek o ukrepu, praviloma do četrtega dne v mesecu 
za pretekli mesec, v skladu z dinamiko, ki je razvidna iz tabele: 
 

(Predvideni) Datum nakazila Skupaj znesek nakazila v EUR 

4. 11. 2022 17.686,74 

2. 12. 2022 17.686,74 

Skupaj Proračun RS od  
1. 10. 2022 do 31. 12. 2022 

35.373,48 

 
Koncesionar v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 77/16 in 47/19) ter skladno s Pravilnikom o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne 
vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 32/19) 
zahtevek za izplačilo posreduje v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e-račun). 
 
Pred izplačilom mora e-račun potrditi skrbnica pogodbe pri koncedentu, v primeru njene odsotnosti pa 
njena namestnica. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3228


6. člen 
(obveznosti koncesionarja) 

 
Koncesionar bo: 

– do 10. v mesecu izstavil e-račun za tekoči mesec, iz katerega bo razviden tudi ukrep; 
– študijska programa iz 2. člena te pogodbe izvajal pod pogoji, predpisanimi za javne 

visokošolske zavode, v skladu z razpisi za vpis, akreditiranima študijskima programoma 
in doktrino svoje stroke; 

– sredstva za študijsko dejavnost razporedil skladno z 72.h členom Zakona o visokem 
šolstvu; 

– sprejel letni program dela za tekoče koledarsko leto v skladu z veljavnimi predpisi ter 
prejetimi izhodišči in navodili koncedenta; 

– do 28. februarja vsakega leta koncedentu poslal letno poročilo za preteklo koledarsko 
leto, pri čemer mora biti poraba sredstev po tej pogodbi razvidna tudi po študijskih 
programih;  

– koncedentu omogočil nadzor nad uresničevanjem te pogodbe ter predložil vse podatke, 
povezane z izvajanjem te pogodbe, za katere bo zaprošen; 

– nakazana sredstva po tej pogodbi porabil racionalno, v skladu s predpisi in za namene, 
določene s to pogodbo. 
 

 
7. člen 

      (nadzor) 
 

Koncedent lahko opravlja nadzor nad poslovanjem koncesionarja: 
– z nadzorom nad porabo sredstev, nakazanih po tej pogodbi; 
– s pregledom letnih poročil; 
– s pregledom izvajanja nalog, določenih v pogodbi; 
– z drugimi predpisanimi načini preverjanja namenske porabe sredstev posrednih 

proračunskih uporabnikov. 
 
 

8. člen 
(izpolnjevanje določil pogodbe) 

 
Če koncesionar zahtevek za nakazilo sredstev izda po roku iz prve alineje 6. člena te pogodbe, 
koncedent lahko zamakne predvideni izplačilni dan, ki je naveden v drugem odstavku 5. člena te 
pogodbe, za število dni zamude.  
 
Če koncesionar ne izpolnjuje določil te pogodbe, koncedent lahko zadrži izplačila po tej pogodbi, dokler 
koncesionar ne izpolni obveznosti po tej pogodbi.   
 
 

9. člen 
(namenskost nakazanih sredstev) 

 
Sredstva, izplačana na podlagi te pogodbe, so namenska in jih sme koncesionar uporabiti izključno za 
namen, ki je predmet te pogodbe. 
 
Če koncedent ugotovi, da nakazana sredstva po tej pogodbi niso bila porabljena za namene, določene 
s to pogodbo oziroma predpisi, oziroma so bila porabljena nezakonito, jih je koncesionar v skladu s 
posebnim sklepom ministra dolžan vrniti v proračun Republike Slovenije. 
 
 

10. člen 
(proračunske zmogljivosti) 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da je izpolnitev te pogodbe povezana s proračunskimi zmogljivostmi 
koncedenta. Če se spremenijo predpisi, proračun Republike Slovenije oziroma program dela 



koncedenta ali koncesionarja, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, pogodbeni stranki soglašata, da 
se ustrezno spremenijo določila te pogodbe z aneksom k tej pogodbi.  
 
 

11. člen 
(skrbništvo pogodbe) 

 
Skrbnica te pogodbe pri koncedentu je Marija Bergant, ki jo v odsotnosti nadomešča Marina Očko. 
 
Skrbnica pogodbe pri koncesionarju je Klara Remec, ki jo v odsotnosti nadomešča Divna Vidmar. 
 
Če se v času trajanja pogodbenega razmerja spremeni skrbnik/ca pogodbe ali namestnik/ca skrbnika/ce 
pogodbe na strani koncedenta oziroma koncesionarja, se o tem z dopisom medsebojno obvestita. 
Sprememba skrbnika/ce pogodbe ali namestnika/ce skrbnika/ce pogodbe začne veljati z dnem prejema 
dopisa.    
 
 

12. člen 
(obveščanje pogodbenih strank) 

 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta medsebojno sproti pisno obveščali o vseh okoliščinah, ki 
bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe. Vse morebitne spremembe v zvezi s to pogodbo bosta 
pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej pogodbi.  
 
 

13. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
koncedenta obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
– pridobitev posla oziroma naročila ali 
– za sklenitev pogodbe za izvedbo naročila oziroma pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev,  
s katerim je koncedentu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku ali zastopniku ali posredniku, je nična. 
 
 

14. člen 
(odvzem koncesije) 

 
V skladu s 47. členom Zakona o visokem šolstvu se lahko odvzame koncesija v roku, ki ne sme biti 
krajši od roka, potrebnega za dokončanje, študija, podaljšanega za dve leti: 

 pri prvi naslednji vpisni generaciji študentov, če je vpis v prvi letnik ali v drugi letnik posamezne 

generacije manjši od 20 študentov, ali 

 če koncesionar pogojev za opravljanje dejavnosti, za katere je bil ustanovljen, ne izpolnjuje več 

(sklep Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu), ali  

 če koncesionar v zvezi z izvajanjem koncesije krši zakone in druge predpise in ravna v nasprotju 

z obveznostmi iz sklenjene pogodbe o koncesiji.  

 
Z dnem, navedenim v odločbi o odvzemu koncesije, prenehajo veljati določila te pogodbe, ki se 
nanašajo na odvzeto koncesijo. 
 
 

15. člen 
(reševanje sporov) 

 
Za vse morebitne spore, ki bi nastali iz tega pogodbenega razmerja in jih ne bi bilo mogoče rešiti po 
mirni poti, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.  



16. člen 
(veljavnost pogodbe) 

 
Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme koncedent tri (3) izvode, 
koncesionar pa dva (2) izvoda. Veljati začne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.   
 
 
 
 
V Ljubljani, ______________ V Ljubljani, ______________ 
 
   
Fakulteta za medije                                             Republika Slovenija                                         
                                                                            Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                           
prof. dr. Borut Rončević prof. dr. Simona Kustec 
dekan                                              ministrica 
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