
Republika Siovenija, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljnjem besedilu:
koneedent), Masarykova 16, Ljubljana, zastopa ga ministriea dr. Maja Makovee Breneie
ID za DDV: SI14246821
TRP011 00-63001 09972 pri Upravi za javna plaeila

in

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Na lake 2, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem besedilu:
koneesionar), zastopa jo direktor prof. dr. Marjan Blazie
ID za DDV: SI82193592
TRR: IBAN SI56 0315 0100 0476 893

skleneta

ANEKS ST. 1 k pogodbi st. C3330-17-500124 0
financiranju studijske dejavnosti in interesne dejavnosti studentov v obdobju 2017 - 2020

1. elen

Pogodbeni stranki uvodoma:
ugotavljata, da sta dne 11. 8.2017 sklenili pogodbo st. C3330-17-500124 0 finaneiranju studijske
dejavnosti in interesne dejavnosti studentov v obdobju 2017 - 2020 (v nadaljnjem besedilu:
pogodba),
ugotavljata, da letna sredstva za temeljni oziroma za razvojni steber finaneiranja za visokosolske
zavode za leto 2018 se niso bila doloeena,
ugotavljata, da se do izraeuna TSF sredstev za koledarsko leto 2018 koneesionarju 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 e/en, ki se glasi:

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

Koneedent bo koneesionarju od 1. 1.2018 do 30. 6. 2018 (denarni tok) iz proraeuna RS za leto 2018
s PP 573710 - Dejavnost visokega so/stva, konto 4135 - tekoea plaeila drugim izvajaleem javnih sluzb,
ki niso posredni proraeunski uporabniki, ukrep 3211-11-0003 - Dejavnost visokega solstva, za studijsko
dejavnost nakazaI359.921,16 EUR.«.

3. elen

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

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

Meseena dvanajstina za leto 2018, ob upostevanju 4. elena uredbe in 3. elena pogodbe, znasa
59.986,86 EUR.

Sredstva za studijsko dejavnost v visini meseene dvanajstine, doloeene v skladu s prejsnjim odstavkom,
bo koneedent nakazoval na TRR koneesionarja meseeno, po prejemu zahtevka, praviloma do eetrtega
dne v meseeu za pretekli mesee, v skladu z dinamiko, ki je razvidna iz tabele:
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5. elen

V Ljubljani, _- _5 _-1_2-_2_01_7_

(Predviden) datum nakazila Znesek nakazila v EUR

4.1.2018 59.986,86
2.2.2018 59.986,86
2.3.2018 59.986,86
4.4.2018 59.986,86
3.5.2018 59.986,86
4.6.2018 59.986,86

Skupaj Proracun RS od 1. 1. do 30. 6.2018 359.921,16
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6. elen
(veljavnost pogodbe)

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

V skladu z Zakonom a opravljanju plaeilnih storitev za proraeunske uporabnike (Uradni list RS, st. 77/16)
ter skladno s Pravilnikom a naeinu izmenjave elektronskih raeunov prek enotne vstopne in izstopne
toeke pri Upravi Republike Siovenije za javna plaeila (Uradni list RS, st. 26/17) mora koncesionar
zahtevek za izplaeilo posredovati v elektronski obliki (e~raeun).«.

4. elen

V prvem odstavku 6. elena se sedma, osma in deveta alineja spremenijo taka, da se glasijo:
»- sprejel letni program dela za tekoee koledarsko leta v skladu z veljavnimi predpisi ter prejetimi

izhodisei in navodili koncedenta;
sprejel polletno poroeilo za tekoee koledarsko leta v skladu zakonom, ki ureja izvrsevanje
proraeuna Republike Siovenije za tisto leta;
do 28.2. koncedentu poslalletno poroeiloza preteklo koledarsko leto;«.

Vsa ostala doloeila pogodbe ostajajo nespremenjena in veljajo.

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

V Novem mestu, 30. 11. 2017

Fakulteta za zdravstvene vede
Novo mesto

prof. dr. Marjan Blazie
direktor


