
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
TRP011 00-63001 09972 pri Upravi za javna plaeila

in

Fakulteta za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Siovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu:
koncesionar), zastopata jo v.d. dekana doc. dr. Thomas JOrgen Friedrich Wilhelm, Zvezna republika
Nemeija, in direktorica Maja Mesl
ID za DDV: SI47613467
TRR: IBAN SI56 6100 0000 5755 551

skleneta

ANEKS ST. 2 h KONCESIJSKI POGODBI ST. C3330-17-500121 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 Koncesijsko pogodbo s1. C3330-17-500121 0
financiranju studijske dejavnosti in interesne dejavnosti studentov v obdobju 2017 - 2020 (v
nadaljnjem besedilu: pogodba) in dne 5. 12. 2017 sklenili Aneks s1. 1 k pogodbi;
ugotavljata, da je koncedent sprejel Sklep 0 doloeitvi sredstev za studijsko dejavnost visokosolskih
zavodov za leto 2018 s1. 410-58/2017/92 z dne 20. 4. 2018, s katerim je doloeil sredstva za
temeljni steber financiranja in, na podlagi predhodno izvedenega postopka pogajanj, tudi sredstva
za razvojni steber financiranja;
ugotavljata, da je koncedent sprejel Sklep 0 doloeitvi vrednosti toeke na studenta in 0 doloeitvi
sredstev za interesne dejavnosti studentov v letu 2018 s1.410-58/2017/71 z dne 7. 3. 2018;
soglasata, da se iz razlogov iz prejsnjih alinej sklene aneks k pogodbi.

2. elen

Pogodba se v 3.a elenu spremeni tako, da se glasi:

»3.a elen
(vrednost pogodbe od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

Koncedent bo koncesionarju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (denarni tok) iz proraeuna RS za leto
2018 za namene iz te pogodbe nakazalo skupaj do 372.865,37 EUR, od tega:

372.780,07 EUR za studijsko dejavnost s PP 573710 - dejavnost visokega solstva, 4135 - tekoea
plaeila drugim izvajalcem javnih sluzb, ki niso posredni proraeunski uporabniki, in sicer:

• ukrep 3330-18-0012 Dejavnost visokega solstva - fiksni del 339.115,70 EUR,
• ukrep 3330-18-0013 Dejavnost visokega solstva - variabilni del 20.472,43 EUR,
• ukrep 3330-18-0014 Dejavnost visokega solstva - razvojni steber 13.191,94 EUR;

do 85,30 EUR za interesno dejavnost studentov s PP 574310 - interesna dejavnost studentov,
kont04135 - tekoea plaeila drugim izvajalcem javnih sluzb, ki niso posredni proraeunski
uporabniki, ukrep 3330-18-0008 - sofinanciranje interesne dejavnosti studentov.«.

3. elen

V 4. elenu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»Koncedent bo koncesionarju v letih 2018, 2019 in 2020 nakazal tudi sredstva za razvojni steber
financiranja, ki so doloeena v skladu z 72.f elenom Zakona 0 visokem solstvu in za celotno pogodbeno
obdobje znasajo 39.575,82 EUR.«.

4. elen

5.a elen se spremeni tako da se glasi:

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

Sredstva za studijsko dejavnost za leto 2018 so za koncesionarja doloeena s sklepom koncedenta st.
410-58/2017/92 z dne 20.4.2018 in znasajo 372.780,07 EUR. Ob upostevanju drugega odstavka 4.
elena uredbe, drugega odstavka tega elena in zneskov nakazil v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018
v visini 145.388,40 EUR za nakazilo v obdobju od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 ostane SE! 227.391,67
EUR.

Meseena dvanajstina za leto 2018 je, ob upostevanju prejsnjega odstavka, razvidna iz tabele v tretjem
odstavku tega elena.

Sredstva za studijsko dejavnost v visini meseene dvanajstine bo koncedent nakazoval na TRR
koncesionarja meseeno, po prejemu zahtevka za izplaeilo, ki bo vkljueeval razdelitev sredstev po
ukrepih, praviloma do eetrtega dne v mesecu za pretekli mesec, v skladu z dinamiko, ki je razvidna iz
tabele:

(Predviden) datum Ukrep 3330-18- Ukrep 3330-18- Ukrep 3330-18- Znese~; nakazila
nakazila 0012 0013 0014 vEUR
ze izplaeano od 1. 139.666,30 5.722,10 0,00 145.3813,40
1. 2018 do 31. 5.
2018
4.6.2018 28.492,78 2.107,19 1.884,57 32.484,54
4.7.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,57 32.484,53
2.8.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,56 32.484,52
4.9.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,56 32.484,52
4.10.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,56 32.484,52
2.11.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,56 32.484,52
4.12.2018 28.492,77 2.107,19 1.884,56 32.484,52

Skupaj Proracun 339.115,70 20.472,43 13.191,94 372.780,07
RS od 1. 1. do 31.
12.2018

Koncesionar v skladu z Zakonom 0 opravljanju plaeilnih storitev za proraeunske uporabnike (Uradni
list RS, st. 77/16) ter skladno s Pravilnikom 0 naeinu izmenjave elektronskih raeunov prek enotne
vstopne in izstopne toeke pri Upravi Republike Siovenije za javna plaeila (Uradni list RS, st. 26/17)
zahtevek za izplaeilo posreduje v elektronski obliki (v nadaljnjem besedilu: e-raeun).

Koncedent bo sredstva za interesno dejavnost studentov v enkratnem znesku nakazal na TRR
koncesionarja po prejemu letnega programa dela, in sicer v roku, doloeenem v zakonu, ki ureja
izvrsevanje proraeuna Republike Siovenije ter v okviru razpolozljivih sredstev.

Pred izplaeilom mora e-raeun potrditi skrbnica pogodbe pri koncedentu, v primeru njene odsotnosti pa
njena namestnica.«.
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5. elen

Prvi odstavek 6. elena se spremeni tako, da se glasi:

»Koneesionar bo:
do 10. v meseeu izstavil e-raeun za tekoei mesee, v katerem bo znesek razdeljen po
ukrepih;
po sprejemu letnega programa dela izstavil e-raeun za izplaeilo sredstev za interesno
dejavnost studentov;
studijski program prve stopnje izvajal pod pogoji, predpisanimi za javne visokosolske
zavode, v skladu z razpisi za vpis, akreditiranimi studijskimi programi in doktrino svoje
stroke;
prispevke za studij zaraeunaval v skladu z veljavnim pravilnikom 0 solninah in drugih
prispevkih v visokem solstvu;
tujeem in Sioveneem brez slovenskega driavljanstva za studij zaraeunaval solnino v
skladu z veljavnimi predpisi;
sredstva za studijsko dejavnost razporedil skladno z 72.h elenom Zakona 0 visokem
solstvu, pri tem je treba sredstva za razvojni steber finaneiranja voditi na posebnem
stroskovnem mestu;
v skladu z doloebami Zakona 0 visokem solstvu posredoval podatke v Evideneni in
analitski informaeijski sistem visokega solstva v Republiki Sioveniji;
sprejel letni program dela za tekoee koledarsko leto v skladu z veljavnimi predpisi ter
prejetimi izhodisei in navodili koneedenta;
sprejel polletno poroeilo za tekoee koledarsko leto v skladu z zakonom, ki ureja
izvrsevanje proraeuna Republike Siovenije za tisto leto;
do 28. februarja kdncedentu poslalletno poroeilo za preteklo koledarsko leto, v katerem
bo posebej razvidno uresnieevanje eiljev iz razvojnega stebra finaneiranja;
koneedentu omogoeil nadzor nad uresnieevanjem te pogodbe ter predlozil vse podatke,
povezane z izvajanjem te pogodbe, za katere bo zaprosen;
nakazana sredstva po tej pogodbi porabil raeionalno, v skladu 5 predpisi in za namene,
doloeene 5 to pogodbo;
o morebitni solnini in prispevkih, zaraeunanih v skladu z veljavnim pravilnikom 0

solninah in drugih prispevkih v visokem solstvu, pisno obvestil koneedenta najkasneje
15 dni pred zaeetkom vpisa.«.
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7. elen se spremeni, tako da se glasi:

6. elen

. »7. elen
(strateski in razvojni eilji)

"

Pogodbeni stranki soglasata, da bo koneesionar v okviru svojega poslanstva in vizije ter strateskih in
letnih eiljev uresnieevala naeionalne eilje, doloeene v ReNPVS11-20. Strateski, dolgoroeni in razvojni
eilji koneesionarja, ukrepi za njihovo dosego, eiljne in izhodisene vrednosti in kazalei, 5 katerimi se
spremlja doseganje eiljnih vrednosti, ter letni naert izvajanja studijske dejavnosti, ki jih je koneesionar
posredoval z dopisom st. 014-59/2015/39 z dne 28.10. 2016 in dopolnjeno se z dopisom st. 900-
34/2017/44 z dne 21. 12. 2017, so priloga in sestavni del te pogodbe. Razvojni Cilji koneesionarja z
ukrepi, kazalei in eiljnimi vrednostmi za obdobje 2018-2020 so razvidni iz dokumenta koneesionarja st.
900-34/2017/100 z dne 20. 3. 2018, ki je priloga te pogodbe.

Poroeilo 0 izvajanju te pogodbe za eelotno pogodbeno obdobje koneesionar poslje koneedentu do 31.
maja 2021. Poraba sredstev mora biti prikazana loeeno za temeljni in razvojni steber finaneiranja po
posameznih koledarskih letih za eelotno pogodbeno obdobje in v skladu z navodili koneedenta.«.

7. elen

V 9. elenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
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»Ge koncesionar e-raeun izda po roku iz prve alineje prvega odstavka 6. elena pogodbe, koncedent
lahko zamakne predvidene izplaeilne dneve, doloeene s to pogodbo, za stevilo dni zamude.«.

8. elen

V prvem odstavku 12. elena se besedilo »Urska Pikec Vesel« nadomesti z besedilom »Marina Oeko«.

9. elen

Vsa ostala doloeila pogodbe ostajajo nespremenjena in veljajo.

10. elen

E-raeun za mesec maj 2018 koncesionar posreduje koncedentu najkasneje do 18. 5. 2018.

11. elen

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

V Siovenj Gradcu,rr. ~.)..;>i~

Fakulteta za tehnologijo polimerov

doc. dr. ThomasEJ"r en Friedrich Wilhelm
dekan

to~'k

Prilogi:

V Ljubljani, 2 2 -05- 2018

Republika Siovenija
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport
dr. Maja Makovec Breneie
ministrica

Po poobLastilu .••1 I
st.100J..-J.r~rj~~J..?
zdne~.o1C"

,

dopis koncesionarja st. 900-34/2017/44 z dne 21. 12. 2017
dopis koncesionarja st. 900-34/2017/100 z dne 20. 3. 2018
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