
 

 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00 

 F: 01 400 53 21  

  

 
Številka: 410-33/2021/71 z dne 25. 5. 2022 
Številka: 410-33/2021/85 z dne 21. 6. 2022 
   

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 72.a člena, 72.b, 72.c, 72.č, 72.d, 72.e in 72.f 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: ZViS), 2. in 13.a člena Uredbe o javnem 
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17, 24/19 in 65/22; v 
nadaljnjem besedilu: uredba), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 
174/20 in 187/21) in Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 
(Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP) ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
izdaja 
 

SKLEP 
o dolo čitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2022 

 
I. 

(višina sredstev) 
 

Skupna vrednost vseh dodeljenih sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov v letu 
2022 s PP 573710 – dejavnost visokega šolstva po tem sklepu je 336.358.321,97 EUR in se po 
visokošolskih zavodih določi, kot je razvidno iz Tabele 1: 

 

Visokošolski zavod sredstva v EUR

Univerza v Ljubljani 229.609.702,30

Univerza v Mariboru 72.208.296,60

Univerza na Primorskem 20.173.246,90

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 744.954,34

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 270.169,74

Javni visokošolski zavodi 323.006.369,88

Univerza v Novi Gorici 3.525.460,00

Nova univerza 2.226.318,74

Univerza v Novem mestu 2.031.857,90

Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor 45.547,78

AREMA - Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina 9.825,97

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede Maribor 4.912,98

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod 1.054.353,15

Fakulteta za medije 39.303,86

Fakulteta za tehnologijo polimerov 486.219,14

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 553.966,52

Fakulteta za varstvo okolja 668.110,63

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec 9.479,64

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 932.383,22

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 503.715,56

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.202.039,22

Visoka šola na Ptuju 15.799,40

Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje 11.849,55

Visoka zdravstvena šola v Celju 30.808,83

Visokošolski zavodi s koncesijo 13.351.952,09

Skupaj 336.358.321,97
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II. 
(sredstva za zavode, ki so že bili financirani) 

 
Višina sredstev v letu 2022, namenjenih javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom, ki so 
bili v sistemu javnega financiranja že v letu 2021, je 335.861.376,47 EUR. To so letna sredstva 
za študijsko dejavnost, sestavljena iz temeljnega stebra financiranja in razvojnega stebra 
financiranja. Razdelitev sredstev po teh visokošolskih zavodih v letu 2022 je razvidna iz Tabele 
2: 

 
 

III. 
(sredstva za nove zavode) 

 
Višina sredstev v letu 2022, namenjenih javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom, ki v 
sistem javnega financiranja vstopajo s študijskim letom 2022/2023, je 496.945,50 EUR. To so 
letna sredstva za fiksni del temeljnega stebra financiranja. Razdelitev sredstev po teh 
visokošolskih zavodih v letu 2022 je razvidna iz Tabele 3: 

 

Visokošolski zavod
Skupaj 

študijska 
dejavnost 2022

Univerza v Ljubljani 229.609.702,30

Univerza v Mariboru 72.208.296,60

Univerza na Primorskem 20.173.246,90

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 744.954,34

Javni visokošolski zavodi 322.736.200,14

Univerza v Novi Gorici 3.509.660,60

Nova univerza 2.226.318,74

Univerza v Novem mestu 2.016.058,50

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod 1.054.353,15

Fakulteta za tehnologijo polimerov 466.469,89

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 553.966,52

Fakulteta za varstvo okolja 660.210,93

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 932.383,22

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 503.715,56

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.202.039,22

Visokošolski zavodi s koncesijo 13.125.176,33

Skupaj 335.861.376,47

Visokošolski zavod / Študijski program
višina 

sredstev

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto - Upravljanje podeželja, VS 270.169,74

Javni visokošolski zavodi 270.169,74

Univerza v Novi Gorici - Digitalne umetnosti in prakse, VS 15.799,40

Univerza v Novem mestu - Upravljanje z okoljem, VS 15.799,40

Alma Mater Europaea - ECM - Socialna gerontologija, VS 14.738,95

Alma Mater Europaea - ECM - Zdravstvena nega, VS 30.808,83
AREMA - Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina - Management 
transportne logistike, VS 9.825,97

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede Maribor - Menedžment 
pametnih mest, mag.

4.912,98

Fakulteta za medije - Mediji in novinarstvo, VS 19.651,93

Fakulteta za medije - Mediji in novinarstvo, mag. 19.651,93

Fakulteta za tehnologijo polimerov - Tehnologija polimerov, mag. 19.749,25

Fakulteta za varstvo okolja - Varstvo okolja in ekotehnologije, mag. 7.899,70

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec - Zdravstvena nega, VS 9.479,64

Visoka šola na Ptuju - Bionika v tehniki, VS 15.799,40

Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje - Sodobno proizvodno inženirstvo, VS 11.849,55

Visoka zdravstvena šola v Celju - Zdravstvena nega, VS 30.808,83

Visokošolski zavodi s koncesijo 226.775,76

Skupaj 496.945,50
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IV. 

(proračunske zmožnosti) 
 
Pri morebitnem rebalansu proračuna ali spremembi višine razpoložljivih letnih proračunskih 
sredstev za študijsko dejavnost se lahko s sklepom ministra naknadno spremeni višina sredstev 
za temeljni steber financiranja zavodov iz II. točke tega sklepa. 
   

V. 
(načini in pogoji za nakazilo sredstev) 

 
Načini in pogoji za nakazilo sredstev in nadzor porabe sredstev se določijo v pogodbi, sklenjeni 
v skladu z 72.g členom ZViS.  
 

VI. 
(veljavnost sklepa) 

 
Ta sklep začne veljati z dnem izdaje. 
 
 

Obrazložitev 
 
V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 72.a člena ZViS se iz proračuna Republike Slovenije 
financira študijska dejavnost rednega študija za prvo in drugo stopnjo javnih visokošolskih 
zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe. Upoštevajoč 
drugi odstavek 72.b člena ZViS sredstva za študijsko dejavnost sestavljajo sredstva za temeljni 
steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: TSF) in razvojni steber financiranja (v nadaljnjem 
besedilu: RSF).  
 
V skladu z 2. členom in 13.a členom uredbe se sredstva za tekoče koledarsko leto določijo s 
sklepom ministra . 
 
1) Visokošolskim zavodom iz II. točke sklepa, ki so bili v sistem javnega financiranja vključeni že 
v letu 2021, se sredstva določijo skladno z določili ZViS in uredbe.  
 
Sredstva RSF  se skladno s tretjim odstavkom 72.f člena ZViS določijo za štiriletno pogodbeno 
obdobje in se v pogodbenem obdobju ne spreminjajo. Leto 2022 je drugo leto štiriletnega 
pogodbenega obdobja 2021-2024, zato so, upoštevajoč drugi odstavek citiranega člena, RSF 
sredstva enaka RSF sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja. Sredstva RSF so bila tako že 
določena v sklepu za študijsko dejavnost za leto 2021 (št. 410-55/2020/62 z dne 26. 5. 2021).  
 
Skladno z določbo drugega odstavka 72.c člena ZViS se TSF sredstva  delijo na fiksna TSF 
sredstva (v nadaljnjem besedilu: f-TSF) in variabilna TSF sredstva (v nadaljnjem besedilu: v-
TSF).  
 
Drugi odstavek 72.č člena ZViS določa, da so v drugem letu pogodbenega obdobja f-TSF 
sredstva enaka f-TSF sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja, povečana za indeks rasti f-
TSF sredstev. V skladu s prvim odstavkom 72.č člena ZViS je indeks rasti f-TSF  sredstev enak 
polovici indeksa rasti proračunskih sredstev za študijsko dejavnost leta 2022 glede na obseg 
proračunskih sredstev za študijsko dejavnost leta 2021.  
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Tabela 4: izračun indeksa rasti f-TSF sredstev za leto 2022 
 

 
 
Sredstva f-TSF za leto 2022 so tako določena v višini (273.281.786,01x1,0235) 279.710.589,84 
EUR.  
 
Upoštevajoč določbo tretjega odstavka 72.e člena ZViS so v drugem letu pogodbenega obdobja  
f-TSF-Z sredstva  enaka f-TSF-Z sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja, povečana za 
indeks rasti f-TSF sredstev. 
 
Tabela 5: izračun f-TSF-Z sredstev za leto 2022 

 
 

 
Skladno z določbo drugega odstavka 72.d člena so v drugem letu pogodbenega obdobja v-TSF 
sredstva enaka v-TSF sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja, povečana za dodatna 
proračunska sredstva za študijsko dejavnost v tem letu brez sredstev, ki so bila porabljena za 
povečanje f-TSF sredstev v tem letu. Dodatna proračunska sredstva znašajo 15.091.853,47 EUR; 
od tega je bilo za povečanje f-TSF sredstev porabljeno 6.428.803,83 EUR. Sredstva v-TSF iz leta 
2021 se tako povečajo za 8.663.049,64 EUR in skupaj znašajo 49.060.573,09 EUR. 
 
Skladno z določbo osmega odstavka 72.e člena ZViS so v drugem letu pogodbenega obdobja v-
TSF-Z sredstva  enaka v-TSF-Z sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja, povečana za 
dodatna proračunska sredstva za študijsko dejavnost v tem letu brez sredstev, ki so bila 
porabljena za povečanje f-TSF sredstev. 
 
 
 
 
 

proračunska sredstva za študijsko dej. v letu 2021 320.769.523,00

proračunska sredstva za študijsko dej. v letu 2022 335.861.376,47

rast sredstev = 1,047049

indeks rasti f-TSF = 1,023524

Visokošolski zavod f-TSF 2021 f-TSF 2022

Univerza v Ljubljani 185.705.818,57 190.074.445,89

Univerza v Mariboru 60.416.131,16 61.837.387,44

Univerza na Primorskem 16.436.589,30 16.823.251,03

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 484.682,25 496.084,13

Javni visokošolski zavodi 263.043.221,28 269.231.168, 49

Univerza v Novi Gorici 2.002.203,24 2.049.303,97

Nova univerza 1.990.559,39 2.037.386,21

Univerza v Novem mestu 1.743.197,70 1.784.205,47

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod 919.961,14 941.602,72

Fakulteta za tehnologijo polimerov 367.615,20 376.263,15

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 452.480,87 463.125,23

Fakulteta za varstvo okolja 532.633,73 545.163,65

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 784.224,97 802.673,43

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 412.022,04 421.714,63

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.033.666,45 1.057.982,89

Visokošolski zavodi s koncesijo 10.238.564,73 10.479. 421,35

Skupaj 273.281.786,01 279.710.589,84
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Tabela 6: izračun v-TSF-Z sredstev za leto 2022 
 

 
 
Sredstva za študijsko dejavnost v letu 2022 so vsota sredstev TSF za leto 2022, ki so sestavljena 
iz fiksnega in variabilnega dela, in sredstev RSF.  
 
Tabela 7: višina sredstev TSF in RSF za posamezni visokošolski zavod v letu 2022 
 

 
 
 
 
 

Visokošolski zavod v-TSF 2021 v-TSF 2022

Univerza v Ljubljani 29.069.007,60 35.302.712,89

Univerza v Mariboru 7.260.505,95 8.817.485,64

Univerza na Primorskem 2.043.896,80 2.482.200,39

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 187.236,23 227.388,12

Javni visokošolski zavodi 38.560.646,58 46.829.787,04

Univerza v Novi Gorici 1.075.446,65 1.306.070,88

Nova univerza 127.313,47 154.615,22

Univerza v Novem mestu 143.512,43 174.287,96

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod 79.602,32 96.672,64

Fakulteta za tehnologijo polimerov 46.508,41 56.481,91

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 67.959,00 82.532,47

Fakulteta za varstvo okolja 58.019,75 70.461,80

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 95.680,77 116.199,04

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 39.292,87 47.719,03

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 103.541,20 125.745,10

Visokošolski zavodi s koncesijo 1.836.876,87 2.230.78 6,05

Skupaj 40.397.523,45 49.060.573,09

Visokošolski zavod TSF 2022 RSF 2022
Skupaj 

študijska 
dejavnost 2022

Univerza v Ljubljani 225.377.158,78 4.232.543,52 229.609.702,30

Univerza v Mariboru 70.654.873,08 1.553.423,52 72.208.296,60

Univerza na Primorskem 19.305.451,42 867.795,48 20.173.246,90

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 723.472,25 21.482,09 744.954,34

Javni visokošolski zavodi 316.060.955,53 6.675.244,61 322.736.200,14

Univerza v Novi Gorici 3.355.374,85 154.285,75 3.509.660,60

Nova univerza 2.192.001,43 34.317,31 2.226.318,74

Univerza v Novem mestu 1.958.493,43 57.565,07 2.016.058,50

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod 1.038.275,36 16.077,79 1.054.353,15

Fakulteta za tehnologijo polimerov 432.745,06 33.724,83 466.469,89

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 545.657,70 8.308,82 553.966,52

Fakulteta za varstvo okolja 615.625,45 44.585,48 660.210,93

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 918.872,47 13.510,75 932.383,22

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 469.433,66 34.281,90 503.715,56

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 1.183.727,99 18.311,23 1.202.039,22

Visokošolski zavodi s koncesijo 12.710.207,40 414.968 ,93 13.125.176,33

Skupaj 328.771.162,93 7.090.213,54 335.861.376,47
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2) Visokošolskim zavodom iz III. točke tega sklepa, ki v sistem javnega financiranja vstopajo s 
študijskim letom 2022/2023, se sredstva določijo skladno z določili uredbe. 
 
V skladu z drugim odstavkom 15.b člena uredbe se v prvem letu izvajanja študijske dejavnosti 
letna sredstva za nov javni visokošolski zavod izračunajo tako, da se število razpisanih mest za 
vse letnike prihodnjega študijskega leta, to je leta 2022/2023, pomnoži z vrednostjo sredstev na 
študenta in sorazmerno preračuna na število mesecev delovanja v tem koledarskem letu, to je za 
dva meseca. V skladu z drugim odstavkom 15.c člena uredbe se v prvem letu izvajanja novega 
koncesioniranega študijskega programa letna sredstva izračunajo tako, da se število razpisanih 
mest prihodnjega študijskega leta 2022/2023 pomnoži z vrednostjo sredstev na študenta in 
sorazmerno preračuna na dva meseca delovanja v tem koledarskem letu. Po tretjem odstavku 
15.b in tretjem odstavku 15.c člena uredbe je vrednost sredstev na študenta za študijske 
programe s področij KLASIUS-P-16 01, 02 (brez podpodročja 021), 03, 04, 09 (brez podpodročij 
0911, 0912, 0913 in 0916) in 10 2.947,79 eura na študenta, za druga študijska področja pa 
4.739,82 eura na študenta.  V skladu s tema členoma uredbe se sredstva določajo za čas trajanja 
študijskega programa prve vpisane generacije. 
 
V skladu s 15.č členom uredbe se novemu javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu 
visokošolskemu zavodu ob novo dodeljeni koncesiji sredstva RSF ne določijo, če ta vstopi v javno 
financiranje študijske dejavnosti potem, ko se je tekoče štiriletno pogodbeno obdobje že začelo. 
Trenutno pogodbeno obdobje 2021-2024 se je že začelo, zato tem zavodom RSF sredstva ne 
pripadajo. 
 
Število razpisanih mest in višina sredstev po teh zavodih za leto 2022 je razvidna iz Tabele 8: 
 

 
 
 
 
Ministrica je tako za javne in koncesionirane visokošolske zavode določila sredstva za 
financiranje študijske dejavnosti v letu 2022, kot je navedeno v izreku tega sklepa. 
 
Pri morebitnem rebalansu proračuna ali spremembi višine razpoložljivih letnih proračunskih 
sredstev za študijsko dejavnost se lahko s sklepom ministra naknadno spremeni višina TSF-Z za 
visokošolske zavode iz II. točke sklepa. 
 

Visokošolski zavod / Študijski program
število 

razpisanih 
mest

vrednost 
študijske 
skupine

višina 
sredstev

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto - Upravljanje podeželja, VS 342 4.739,82 270.169,74

Javni visokošolski zavodi 342 270.169,74

Univerza v Novi Gorici - Digitalne umetnosti in prakse, VS 20 4.739,82 15.799,40

Univerza v Novem mestu - Upravljanje z okoljem, VS 20 4.739,82 15.799,40

Alma Mater Europaea - ECM - Socialna gerontologija, VS 30 2.947,79 14.738,95

Alma Mater Europaea - ECM - Zdravstvena nega, VS 39 4.739,82 30.808,83
AREMA - Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina - Management 
transportne logistike, VS 20 2.947,79

9.825,97

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene vede Maribor - Menedžment 
pametnih mest, mag.

10
2.947,79

4.912,98

Fakulteta za medije - Mediji in novinarstvo, VS 40 2.947,79 19.651,93

Fakulteta za medije - Mediji in novinarstvo, mag. 40 2.947,79 19.651,93

Fakulteta za tehnologijo polimerov - Tehnologija polimerov, mag. 25 4.739,82 19.749,25

Fakulteta za varstvo okolja - Varstvo okolja in ekotehnologije, mag. 10 4.739,82 7.899,70

Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec - Zdravstvena nega, VS 12 4.739,82 9.479,64

Visoka šola na Ptuju - Bionika v tehniki, VS 20 4.739,82 15.799,40

Visoka šola za proizvodno inženirstvo, Celje - Sodobno proizvodno inženirstvo, VS 15
4.739,82

11.849,55

Visoka zdravstvena šola v Celju - Zdravstvena nega, VS 39 4.739,82 30.808,83

Visokošolski zavodi s koncesijo 340 226.775,76

Skupaj 682 496.945,50
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Načini in pogoji za nakazilo sredstev in nadzor porabe sredstev se določijo v pogodbi, sklenjeni 
v skladu z 72.g členom ZViS.  
 
 
 
 
                                                                 Prof. dr. Simona Kustec 
                                                                 ministrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklep prejmejo – po elektronski pošti: 

- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, 
− javni visokošolski zavodi, 
− zasebni visokošolski zavodi s koncesioniranimi študijskimi programi. 


