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Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: 
koncedent), Masarykova 16, Ljubljana, zastopa ga ministrica prof. dr. Simona Kustec  
ID za DDV: SI14246821 
TRP01100-6300109972 pri Upravi za javna plačila 
 
in  
 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica (v 
nadaljnjem besedilu: koncesionar), zastopa jo dekan prof. dr. Borut Rončević 
ID za DDV: SI10636200 
TRR: IBAN SI56 0224 1025 5885 511 

 
skleneta 

 
 

ANEKS ŠT. 3 k pogodbi št. C3330-21-453015 o 
financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2021 - 2024 

 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma: 
- ugotavljata, da sta dne 10. 12. 2020 sklenili Pogodbo št. C3330-21-453015 o financiranju študijske 

dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2021-2024 ter dne 16. 6. 2021 aneks št. 1 k 
pogodbi in dne 16. 12. 2021 aneks št. 2  k pogodbi (v nadaljnjem besedilu: pogodba); 

- ugotavljata, da je koncedent sprejel Sklep o določitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih 
zavodov za leto 2022, št. 410-33/2021/71 z dne 25. 5. 2022, s katerim je določil sredstva za temeljni 
steber financiranja in, na podlagi predhodno izvedenega postopka pogajanj, tudi sredstva za 
razvojni steber financiranja; 

- ugotavljata, da je koncedent sprejel Sklep o določitvi vrednosti točke na študenta in o določitvi 
sredstev za interesne dejavnosti študentov v letu 2022, št. 410-33/2021/21 z dne 10. 1. 2022; 

- soglašata, da iz razlogov iz prejšnjih alinej skleneta aneks k pogodbi. 
 
 

2. člen 
 
V pogodbi se 3.a člen spremeni tako, da se glasi:   

 
»3.a člen 

(vrednost pogodbe od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) 
 
Koncedent bo koncesionarju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (denarni tok) iz proračuna RS za leto 2022 
za namene iz te pogodbe nakazal skupaj do 554.246,36 EUR, od tega: 
- 553.966,52 EUR za študijsko dejavnost s PP 573710 – dejavnost visokega šolstva, konto 4135 – 

tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki; in sicer 
• ukrep 3330-18-0012 Dejavnost visokega šolstva – fiksni del 463.125,23 EUR,  
• ukrep 3330-18-0013 Dejavnost visokega šolstva – variabilni del 82.532,47 EUR, 
• ukrep 3330-18-0014 Dejavnost visokega šolstva – razvojni steber 8.308,82 EUR; 

- do 279,84 EUR za interesno dejavnost študentov s PP 574310 – interesna dejavnost študentov, 
konto 4135 – tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, 
ukrep 3330-18-0008 – sofinanciranje interesne dejavnosti študentov.«. 

 
 
 

3. člen 
 
Besedilo 5.a člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ob upoštevanju zneskov nakazil v obdobju od 1. 1. 2022 do 3. 6. 2022 v višini 264.374,34 EUR za 
nakazilo v obdobju od 4. 6. 2022 do 31. 12. 2022 ostane 289.592,18 EUR. Od tega se 12.608,88 EUR 
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kot poračun nakaže ločeno, na podlagi posebnega zahtevka za izplačilo. Mesečna dvanajstina ob 
upoštevanju drugega odstavka 4. člena uredbe in prve alineje 3.a člena te pogodbe tako znaša za 
obdobje od julija do decembra 2022 do 46.163,88 EUR. 
 
Sredstva za študijsko dejavnost v višini mesečne dvanajstine bo koncedent nakazoval na TRR 
koncesionarja mesečno, po prejemu zahtevka, ki bo vključeval razdelitev sredstev po ukrepih in 6-
mestnih podkontih, praviloma do četrtega dne v mesecu za pretekli mesec, v skladu z dinamiko, ki je 
razvidna iz tabele: 
 

(Predvideni) Datum 
nakazila 

Ukrep 
3330-18-0012 

Ukrep 
3330-18-0013 

Ukrep 
3330-18-0014 

Skupaj znesek 
nakazila v EUR 

že izplačano od 1. 1. 
2022 do 3. 6. 2022 226.240,44 33.979,50 4.154,40 264.374,34 

PORAČUN 5.322,17 7.286,71 0,00 12.608,88 
4. 7. 2022 38.593,77 6.877,71 692,42 46.163,90  
4. 8. 2022 38.593,77 6.877,71 692,40 46.163,88  
2. 9. 2022 38.593,77 6.877,71 692,40 46.163,88  
4. 10. 2022 38.593,77 6.877,71 692,40 46.163,88  
4. 11. 2022 38.593,77 6.877,71 692,40 46.163,88  
2. 12. 2022 38.593,77 6.877,71 692,40 46.163,88  

Skupaj Proračun 
RS od 1. 1. do 31. 

12. 2022 
463.125,23 82.532,47 8.308,82 553.966,52 

 
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) koncesionar 
zahtevek za izplačilo posreduje v elektronski obliki (e-račun). 
 
Koncedent bo sredstva za interesno dejavnost študentov v enkratnem znesku nakazal na TRR 
koncesionarja v roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 
 
Pred izplačilom mora e-račun potrditi skrbnica pogodbe pri koncedentu, v primeru njene odsotnosti pa 
njena namestnica.«. 

 
 

4. člen 
 
Vsa ostala določila pogodbe ostajajo nespremenjena in veljajo. 
 
 

5. člen 
 
E-račun za poračun sredstev iz 5.a člena pogodbe koncesionar koncedentu posreduje najkasneje v 
petih (5) dneh od uveljavitve tega aneksa. Sredstva poračuna bo koncedent koncesionarju izplačal v 
roku, določenem v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. 
 
 

6. člen 
 

Ta aneks je sestavljen 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 Novi Gorici, ______________ V Ljubljani, ______________ 
 
 
Fakulteta za uporabne družbene                     Republika Slovenija                                         
študije                                            Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                           
prof. dr. Borut Rončević prof. dr. Simona Kustec 
dekan                                                  ministrica 
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