
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

Številka: 410-58/2017/92
Datum: 20. 4. 2018

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 – ZUPS in 65/17), 2. člena Uredbe o 
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17), 
Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 71/17) in Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 
13/18 – ZJF-H) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

SKLEP
o določitvi sredstev za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov za leto 2018

I.
(določitev sredstev)

Skupna vrednost vseh dodeljenih sredstev v letu 2018 s PP 573710 – dejavnost visokega 
šolstva, po tem sklepu je 263.018.894,99 EUR, to so letna sredstva za študijsko dejavnost, 
sestavljena iz temeljnega stebra financiranja in razvojnega stebra financiranja. 

Razdelitev sredstev po visokošolskih zavodih v letu 2018 je razvidna iz Tabele 1:

Visokošolski zavod
Sredstva za študijsko 

dejavnost v 2018

Univerza v Ljubljani 178.870.369,21

Univerza v Mariboru 57.728.660,40

Univerza na Primorskem 15.762.227,38

Fakulteta za informaci jske študije v Novem mestu 498.991,17

Javni visokošolski zavodi 252.860.248,16

Univerza v Novi  Gorici 2.155.021,21

Fakulteta za dizajn 881.431,96

Fakulteta za tehnologijo in sisteme 318.049,40

Fakulteta za tehnologijo polimerov 372.780,07

Fakulteta za uporabne družbene študi je v Novi  Gorici 465.693,63

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 622.612,70

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 755.889,77

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 761.513,22

Gea Col lege - Fakulteta za podjetništvo 397.409,68

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 984.386,92

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 1.068.376,98

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študi je 832.364,54

Visoka šola za varstvo okol ja 543.116,75

Visokošolski zavodi s koncesijo 10.158.646,83

Skupaj 263.018.894,99
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II.
(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.
  

III.
(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. 

IV.
(veljavnost sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem izdaje.

Obrazložitev

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 72.a 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 – ZUPS in 65/17; v nadaljnjem besedilu: 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 Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
(Uradni list RS, št. 35/17; v nadaljnjem besedilu: uredba) se TSF-Z sredstva za tekoče 
koledarsko leto določijo s sklepom ministra, pri čemer pa se sredstva RSF v skladu s 
prehodno določbo drugega odstavka 43. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16) prvič določijo v prvem pogodbenem obdobju (samo) 
za drugo, tretje in četrto leto tega obdobja. Glede na v letu 2017 z visokošolskimi zavodi že 
sklenjene štiriletne pogodbe za obdobje 2017-2020 predstavlja leto 2018 drugo leto (prvega) 
pogodbenega obdobja, zato se s tem sklepom določijo tudi RSF sredstva za posamezni zavod.

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). TSF sredstva zavoda (v nadaljnjem besedilu: TSF-Z) tekočega leta so vsota fiksnega 
dela TSF sredstev zavoda (v nadaljnjem besedilu: f-TSF-Z) in variabilnega dela TSF sredstev 
zavoda (v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z).

Upoštevajoč določbo tretjega odstavka 72.e člena ZViS so f-TSF-Z sredstva v drugem letu 
pogodbenega obdobja 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 2018
glede na obseg proračunskih sredstev za študijsko dejavnost leta 2017. Ker se RSF sredstva v 
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letu 2018 prvič dodeljujejo, se ta znesek ne všteva v rast proračunskih sredstev. Izračun f-TSF-
Z je razviden iz tabel št. 2 in 3:

Tabela 2: izračun indeksa rasti f-TSF sredstev za leto 2018

proračunska sredstva (za TSF) v letu 2017 250.494.185,98

proračunska sredstva v letu 2018 263.018.895,00

od tega za RSF 6.671.027,75

proračunska sredstva za TSF v letu 2018 256.347.867,25

rast TSF = 1,023368531
indeks rasti f-TSF = 1,011684266

Tabela 3: izračun f-TSF-Z sredstev za leto 2018

Visokošolski zavod f-TSF 2017 f-TSF 2018

Univerza v Ljubljani 165.943.794,94 167.882.726,34

Univerza v Mariboru 53.986.903,35 54.617.700,68

Univerza na Primorskem 14.687.477,35 14.859.089,74

Fakulteta za informaci jske študije v Novem mestu 437.479,22 442.590,84

Javni visokošolski zavodi 235.055.654,86 237.802.107,60

Univerza v Novi  Gorici 1.825.650,29 1.846.981,67

Fakulteta za dizajn 822.062,78 831.667,98

Fakulteta za tehnologijo in sisteme 303.206,33 306.749,07

Fakulteta za tehnologijo polimerov 335.199,14 339.115,70

Fakulteta za uporabne družbene študi je v Novi  Gorici 425.610,31 430.583,25

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 593.187,92 600.118,89

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 706.119,47 714.369,96

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 707.849,58 716.120,28

Gea Col lege - Fakulteta za podjetništvo 375.690,21 380.079,87

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 923.668,07 934.460,45

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 1.008.149,26 1.019.928,74

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študi je 790.746,24 799.985,53

Visoka šola za varstvo okol ja 511.777,54 517.757,28

Visokošolski zavodi s koncesijo 9.328.917,14 9.437.918,67

Skupaj 244.384.572,00 247.240.026,27

Skladno z določbo osmega odstavka 72.e člena ZViS so v-TSF-Z sredstva v drugem letu 
pogodbenega obdobja enaka v-TSF-Z sredstvom prvega leta pogodbenega obdobja, povečana 
za dodatna proračunska sredstva za študijsko dejavnost v tem letu. Za v-TSF v letu 2018 je 
tako na razpolago 9.107.840,98 EUR (49 % več kot lani), razdelitev med zavode pa je razvidna 
iz tabele št. 4 (končna vsota je različna zaradi zaokroževanja decimalk).
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Tabela 4: izračun v-TSF-Z sredstev za leto 2018

Visokošolski zavod v-TSF 2017 v-TSF 2018

Univerza v Ljubljani 4.332.279,97 6.458.299,51

Univerza v Mariboru 1.103.845,59 1.645.545,87

Univerza na Primorskem 329.037,36 490.508,89

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 29.501,24 43.978,65

Javni visokošolski zavodi 5.794.664,16 8.638.332,92

Univerza v Novi Gorici 178.033,26 265.401,16

Fakulteta za dizajn 18.385,55 27.408,06

Fakulteta za tehnologijo in sisteme 2.132,05 3.178,33

Fakulteta za tehnologijo polimerov 13.733,07 20.472,43

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 15.678,20 23.372,11

Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto4.425,52 6.597,30

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 13.722,88 20.457,23

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 16.237,68 24.206,15

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 5.503,33 8.204,03

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 16.711,43 24.912,38

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 14.256,18 21.252,25

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 7.477,01 11.146,27

Visoka šola za varstvo okolja 8.653,66 12.900,35

Visokošolski zavodi s koncesijo 314.949,82 469.508,05

Skupaj 6.109.613,98 9.107.840,97

Sredstva RSF se skladno s tretjim odstavkom 72.f člena ZViS določijo za štiriletno pogodbeno 
obdobje v pogajanjih in se v pogodbenem obdobju ne spreminjajo. RSF sredstva tretjega in 
četrtega leta pogodbenega obdobja so torej enaka RSF sredstvom drugega leta pogodbenega 
obdobja. V skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in izvedenimi pogajanji z 
visokošolskimi zavodi so RSF sredstva med zavode razdeljena, kot je razvidno iz tabele št. 5.

Tabela 5: RSF sredstva po visokošolskih zavodih

Visokošolski zavod RSF - 80% RSF pogajanja RSF končni

Univerza v Ljubljani 3.623.474,69 905.868,67 4.529.343,36

Univerza v Mariboru 1.172.331,08 293.082,77 1.465.413,85

Univerza na Primorskem 319.551,42 93.077,33 412.628,75

Fakulteta za informacijske študi je v Novem mestu 9.937,34 2.484,34 12.421,68

Javni visokošolski zavodi 5.125.294,53 1.294.513,11 6.419.807,64

Univerza v Novi Gorici 42.638,38 0,00 42.638,38

Fakulteta za dizajn 17.884,74 4.471,18 22.355,92

Fakulteta za tehnologi jo in sisteme 6.497,60 1.624,40 8.122,00

Fakulteta za tehnologi jo polimerov 7.425,28 5.766,66 13.191,94

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 9.390,62 2.347,65 11.738,27

Fakulteta za upravl janje, poslovanje in informatiko NM 12.717,21 3.179,30 15.896,51

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto 15.318,24 5.744,34 21.062,58

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin 15.408,58 5.778,21 21.186,79

Gea College - Fakulteta za podjetništvo 8.111,80 1.013,98 9.125,78

Mednarodna fakul teta za družbene in poslovne študi je 20.011,27 5.002,82 25.014,09

Nova univerza, Evropska pravna fakulteta 21.756,79 5.439,20 27.195,99

Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije 16.986,19 4.246,55 21.232,74

Visoka šola za varstvo okol ja 11.074,78 1.384,34 12.459,12

Visokošolski zavodi s koncesijo 205.221,48 45.998,63 251.220,11

Skupaj 5.330.516,01 1.340.511,74 6.671.027,75
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Ministrica je tako določila sredstva za financiranje študijske dejavnosti v letu 2018, 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.

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

                                                                 dr. Maja Makovec Brenčič
                                                                 ministrica

Sklep prejmejo – po elektronski pošti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana;
 Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
 Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor;
 Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper;
 Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo 

mesto;
 Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica;
 Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na 

Primorskem, Prevale 10, 1236 Trzin;
 Fakulteta za tehnologije in sisteme, Na Loko 2, 8000 Novo mesto;
 Fakulteta za tehnologijo polimerov, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec;
 Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 

Nova Gorica;
 Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo 

mesto;
 Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na Loko 2, 8000 Novo mesto;
 Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice;
 Gea College – Fakulteta za podjetništvo, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana;
 Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000 Celje;
 Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica;
 Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, Predoslje 39, 4000 Kranj;
 Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 7, 3320 Velenje.
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