
Republika Siovenija, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljnjem besedilu:
koncedent), Masarykova 16, Ljubljana, zastopa ga ministrica dr. Maja Makovec Breneie
ID za DDV: SI14246821
TRP01100-6300109972 pri Upravi za javna plaeila

in

Fakulteta za dizajn, samostojni visokosolski zavod, pridruzena clanica Univerze na
Primorskem, Prevale 10, 1236 Trzin (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), zastopa jo direktor Miha
MatiCie,
ID za DDV: SI12327883
TRR: IBAN SI56 3000 0020 5706190

skleneta

ANEKS ST. 1 k pogodbi st. C3330-17-500118 0
financiranju studijske dejavnosti in interesne dejavnosti studentov v obdobju 2017 - 2020

1. elen

Pogodbeni stranki uvodoma:
ugotavljata, da sta dne 7.8.2017 sklenili pogodbo st. C3330-17-500118 0 financiranju studijske
dejavnosti in interesne dejavnosti studentov v obdobju 2017 - 2020 (v nadaljnjem besedilu:
pogodba),
ugotavljata, da letna sredstva za temeljni oziroma za razvojni steber financiranja za visokosolske
zavode za leto 2018 se niso bila doloeena,
ugotavljata, da se do izraeuna TSF sredstev za koledarsko leto 2018 koncesionarju meseeno
nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini sredstev TSF-Z za koledarsko leto 2017,
soglasata, da se zato sklene aneks k pogodbi.

2. elen

Za 3. elenom se doda nov 3.a elen, ki se glasi:

»3.a elen
(vrednost pogodbe od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018)

Koncedent bo koncesionarju od 1. 1.2018 do 30.6.2018 (denarni tok) iz proraeuna RS za leto 2018
s PP 573710 - Dejavnost visokega solstva, konto 4135 - tekoea plaCila drugim izvajalcem javnih
sluzb, ki niso posredni proraeunski uporabniki, ukrep 3211-11-0003 - Dejavnost visokega solstva, za
studijsko dejavnost nakazal 420.224,16 EUR.«.

3. elen

Za 5. elenom se doda nov 5.a elen, ki se glasi:

»5.a elen
(obveznosti koncedenta v letu 2018)

Meseena dvanajstina za leto 2018, ob upostevanju 4. elena uredbe in 3. elena pogodbe, znasa
70.037,36 EUR.

Sredstva za studijsko dejavnost v VISlnl meseene dvanajstine, doloeene v skladu s prejsnjim
odstavkom, bo koncedent nakazoval na TRR koncesionarja meseeno, po prejemu zahtevka,
praviloma do eetrtega dne v mesecu za pretekli mesec, v skladu z dinamiko, ki je razvidna iz tabele:
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4. clen

5. clen

V Ljubljani, __ -_5_-1_2-_2_01_7

(Predviden) datum nakazila Znesek nakazila v EUR

4.1.2018 70.037,36
2.2.2018 70.037,36
2.3.2018 70.037,36
4.4.2018 70.037,36
3.5.2018 70.037,36
4.6.2018 70.037,36

Skupaj Proracun RS od 1. 1. do 30. 6. 2018 420.224,16
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Fakulteta za dizajn,
samostojni visokosolski zavod,
pridruzena clanica
Miha Maticic
direktor

V Trzinu, '<::.0. itA . 2olt--

Ta pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme koncedent tri (3) izvode,
koncesionar pa dva (2) izvoda. Veljati zacne z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

6. clen
(veljavnost pogodbe)

V prvem odstavku 6. clena se sedma, osma in deveta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
» - sprejel letni program dela za tekoce koledarsko leto v skladu z veljavnimi predpisi ter prejetimi

izhodisci in navodili koncedenta;
sprejel polletno porocilo za tekoce koledarsko leto v skladu zakonom, ki ureja izvrsevanje
proracuna Republike Siovenije za tisto leto;
do 28.2. koncedentu poslalletno porocilo za preteklo koledarsko leto;«.

Vsa ostala dolocila pogodbe ostajajo nespremenjena in veljajo.

V skladu z Zakonom 0 opravljanju placilnih storitev za proracunske uporabnike (Uradni list RS, st.
77/16) ter skladno s Pravilnikom 0 nacinu izmenjave elektronskih racunov prek enotne vstopne in
izstopne tocke pri Upravi Republike Siovenije za javna placila (Uradni list RS, st. 26/17) mora
koncesionar zahtevek za izplacilo posredovati v elektronski obliki (e-racun).«.

Pred izplacilom mora zahtevek potrditi skrbnica pogodbe pri koncedentu, v primeru njene odsotnosti
pa njena namestnica.


