
Republika Siovenija, Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljnjem besedilu:
koncedent), Masarykova 16, Ljubljana, zastopa ga ministrica dr. Maja Makovec Breneie
10 za OOV: SI14246821
TRP: 011006300109972 pri Upravi za javna plaeila

in

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

skleneta

KONCESIJSKO POGODBO ST. C3330-17-500124 0
financiranju studijske dejavnosti in interesne dejavnQsti studentov v obdobju 2017 - 2020

1. elen
(pravna podlaga in predmet pogodbe)

Na podlagi Resolucije 0 Nacionalnem programu visokega solstva 2011-2020 (Uradni list RS, st. 41/11;
v nadaljnjem besedilu: ReNPVS11-20), Zakona 0 visokem solstvu (Uradni list RS, st. 32/12 - uradno
preeiseeno besedilo, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-20, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljnjem besedilu:
Zakon 0 visokem solstvu), Uredbe 0 javnem financiranju visokosolskih zavodov in drugih zavodov
(Uradni list RS, st. 35/17; v nadaljnjem besedilu: uredba), 50. in 51. elena Zakona 0 javnih financah
(Uradni list RS, st. 11/11 - uradno preeiseeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP in 96/15
- ZIPRS1617), Zakona 0 izvrsevanju proraeunov Republike Siovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list
RS, st. 80/16 in 33/17), Proraeuna Republike Siovenije za leto 2017 (Uradni list RS, st. 96/15 in 80/16),
Proraeuna Republike Siovenije za leto 2018 (Uradni list RS, st. 80/16), Zakona 0 opravljanju plaeilnih
storitev za proraeunske uporabnike (Uradni list RS, st. 77/16), Pravilnika 0 postopkih za izvrsevanje
proraeuna Republike Siovenije (Uradni list RS, st. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Pravilnika 0 razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem solstvu (Uradni list RS, st. 4/16 in 3/17; v
nadaljnjem besedilu: pravilnik), Pravilnika 0 solninah in drugih prispevkih v visokem solstvu (Uradni list
RS, st. 40/94 in 45/98) in Pravilnika 0 solninah in bivanju v javnih studentskih domovih za Siovence brez
slovenskega drzavljanstva in tujce v Republiki Sioveniji (Uradni list RS, st. 77/16) pogodbeni stranki s
to pogodbo opredelita medsebojne pravice in obveznosti, to je izvedbo in financiranje studijske
dejavnosti ter s studijem povezane interesne dejavnosti studentov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

2. elen
(ugotO'.iitve)

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
je bil koncesionar ob dodelitvi koncesije vpisan v razvid visokosolskih zavodov pod zaporedno
stevilko 26 z imenom: Visoka sola za zdravstvo Novo mesto;
je bilo pri koncesionarju z odloebo koncedenta st. 6033-244/2013/3 z dne 1. 10. 2013 v razvid
visokosolskih zavodov pod zaporedno stevilko 26 vpisano statusno preoblikovanje
visokosolskega zavoda Visoke sole za zdravstvo Novo mesto v Fakulteto za zdravstvene vede
Novo mesto;
je bila koncesionarju na podlagi prvega odstavka 47. elena Zakona 0 visokem solstvu z odloebo
Vlade Republike Siovenije st. 01405-40/2007/5 z dne 27. 12.2007 dodeljena koncesija za redni
studij po bolonjskem dodiplomskem studijskem programu prve stopnje »Zdravstvena nega«,
in sicer od studijskega leta 2008/2009; .
je bilo financiranje za dodiplomski studijski program od leta 2008 do leta 2010 urejeno s
pogodbo 0 koncesiji st. st. 3211-08-000374 z dne 30. 9. 2008, in s pripadajoeimi aneksi st. 1 z
dne 25.5.2009, st. 2 z dne 17. 7. 2009,st. 3 z dne 10. 2. 2010, st. 4 z dne 29.3.2010, st. 5 z
dne 27.9.2010 in st. 6 z dne 15. 4. 2011;
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je bilo financiranje za leto 2011 na podlagi Uredbe 0 javnem !ina.ncira~ju ~isoko~?lskih z.avodo~
in drugih zavodov (Uradni list RS, st. 7/11), ki je na novo uredlla fmanclranje studljske dejavnostl
in interesne dejavnosti studentov, urejerio s pogodbo 3211-11-000195 z dne 26. 4. 2011;
je bilo financiranje za leto 2012 za studijsko dejavnost in interesne dejavnosti studentov urejeno
s pogodbo 3211-12-000017 z dne 20. 12. 2011;
je bilo financiranje za leto 2013 za studijsko dejavnost in interesne dejavnosti studentov urejeno
s pogodbo 3211-13-000017 z dne 10.1.2013 in pripadajoeima aneksoma st. 1 z dne 19. 3.
2013 in st. 2 z dne 8. 8.2013;
je bilo financiranje za leto 2014 za studfjsko dejavnost in interesne dejavnosti studentov urejeno
s pogodbo 3330-14-500017 z dne 17.12.2013 in pripadajoeimi aneksi st. 1 z dne 30.6.2013,
st. 2 z dne 29.7.2014 in st. 3 z dne 12.9. 2014; .
je bilo financiranje za leto 2015 za studijsko dejavnost in interesne dejavnosti studentov urejeno
s pogodbo 3330-15-500017 z dne 9. 12.2014 in pripadajoeima aneksoma st. 1 z dne 26.3.
2015 in st. 2 z dne 31.7.2015;
je bilo financiranje za leto 2016 za studijsko dejavnostin interesne dejavnosti studentov urejeno
s pogodbo 3330-16-500017 z dne 15. 12.2015 in pripadajoeimianeksi st. 1 z dne 30.5.2016
st. 2 z dne 4.7.2016 in st. 3 z dne 6. 10.2016; .
je bilo financiranje od 1. 1. 2017 do 30. 9.2017 za studijsko dejavnost in interesne dejavnosti
studentov urejeno s pogodbo 3330-17-500017 z dne 9. 12. 2016, ki s pripadajoeim aneksom st.
1 z dne 27. 3. 2017 (v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba st. C3330-17-500017),s
podpisom te pogodbe preneha veljati;
je z uveljavitvijo Zakona 0 spremembah in dopolnitvah Zakona 0 visokem solstvu (Uradni list
RS, st. 75/16; v nadaljnjem besedilu: novela ZViS) bilo na novo urejeno financiranje studijske
dejavnosti in interesne dejavnosti studentov, zato se v letu 2017 sklepa nova pogodba 0
koncesiji; .
je z novelo ZViS iz prejsnje alineje bil ukinjen razvid visokosolskih zavodov, zato se koncedent
in koncesionirani studijski programi vodijo v ~videncah visokosolskih zavodov in studijskih
programov v Evidenenem in analitskem inforrnacijskem sistemu visokega solstva v Republiki
Sioveniji (eVS).

3. el~n
(vrednost pogodbe od 1.1.2017 do 31.12.2017)

Koncedent bo koncesionarju od 1. 1.2017 do 31.12.2017 (denarni tok) iz proraeuna RS za leto 2017
za namene iz te pogodbe nakazal skupaj do 720.050,33 EUR, od tega: .

719.842,35 EUR za TSF-Z s PP 573710 - dejavnost visokega solstva, konto 4135 - tekoea plaeila
drugim izvajalcem javnih sluzb, ki niso posredni proraeunski uporabniki, ukrep 3211-11-0003 -
dejavnost visokega solstva, in
do najvec 207,98 EUR za interesno dejavnost studentov s PP 574310 - interesna dejavnost
studentov, konto 4135 - tekoea plaeila drugim izvajalcem javnih sluzb, ki niso posredni proraeunski
uporabniki, ukrep 3211-11-0006 - sofinanciranje interesne dejavnosti studentov.

4. elen
(vrednost pogodbe od 1.1.2018 do 31.12.2020)

Koncedent bo koncesionarju v letih 2018, 2019 in 2020 za temeljni steber financiranja nakazal sredstva,
ki jih bo v skladu z 2. elenom uredbe vsako leto posebej doloeil minister s sklepom.

Koncedent bo koncesionarju v letih 2018, 2019 in 2020 nakazal tudi sredstva za razvojni steber
financiranja, ki se bodo v skladu z 72.f elenom Zakona 0 visokem solstvu doloeila v pogajanjih.

Dinamika nakazil sredstev iz prvega in drugega odstavka tega elena se doloei z aneksom k tej pogodbi.
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5. elen
(obveznosti koneedenta v letu 2017)

1. Sredstva TSF-Z

Sredstva za studijsko dejavnost so za leto 2017 za koneesionarja doloeena 5 sklepom koneedenta st.
6037-7/2017/51 z dne 19. 7. 2017, in znasajo 719.842,35 EUR. Ob upostevanju doloeil koneesijske
pogodbe st. C3330-17 -500017 ter drugega odstavka te toeke tega elena za nakazilo v obdobju od 1. 9.
2017 do 31.12.2017 ostane se 249.096,03 EUR.

Meseena dvanajstina je tako, ob upostevanjuzneskov nakazil po koneesijski pogodbi st. C3330-17-
500017 v obdobju od 1.1.2017 do 31.8.2017, kar skupaj znasa 470.746,32 EUR, ter ob upostevanju
sklepa iz prejsnjega odstavka, razvidna iz tabele v tretjem odstavku te toeke tega elena.

Sredstva za studijsko dejavnost v visini meseene dvanajstine, doloeene v skladu 5 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:

(Predviden) datum nakazila Znesek nakazila v EUR

1.1.-31.8.2017 470.746,32
4.9.2017 62.274,00

4. 10.2017 62.274,01
3. 11.2017 62.274,01
4.12.2017 62.274,01

Skupai Proracun RS od 1. 1. do 31.12.2017 719.842,35

Pred izplaeilom mora zahtevek potrditi skrbniea pogodbe pri koneedentu, v primeru njene odsotnosti pa
njena namestniea.

V skladu z Zakonom 0 opravljanju plaeilnih storitev za proraeunske uporabnike (Uradni list RS, st. 77/16)
ter skladno 5 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) lahko koneesionar
zahtevek za izplaeilo posreduje v elektronski obliki (e-raeun).

2. Interesna dejavnost studentov

Sredstva za interesno dejavnost studentov 56 za leto 2017 za koneesionarja doloeena 5 sklepom
koneedenta st. 410-82/2016/18 z dne 23.1.2017, in znasajo do najvee 207,98 EUR.

Koneedent bo sredstva v enkratnem znesku nakazal na TRP koneesionarja v 30 dneh po prejemu
zahtevka, ee bo ta skladen z letnim programom dela koneesionarja. Pred izplaeilom mora zahtevek
potrditi skrbniea pogodbe pri koneedentu, v primeru njene odsotnosti pa njena namestniea.

6. elen
(obveznosti koneesionarja)

Koneesionar bo:
do 10. v meseeu izstavil zahtevek za sredstva TSF-Z za tekoei mesee;
studijski program prve izvajal pod pogoji, predpisanimi za javne visokosolske zavode, v
skladu z razpisi za vpis, akreditiranim studijskim programom 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 drzavljanstva za studij zaraeunaval solnino v
skladu z veljavnimi predpisi;
sredstva za studijsko dejavnost razporedil skladno z 72.h elenom Zakona 0 visokem
solstvu;
v skladu z doloebami Zakona 0 visokem solstvu posredoval podatke v Evideneni in
analitski informaeijskisistem visokega solstva v Republiki Sioveniji;
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7. elen
(strateski in letni cilji)

Pogodbeni stranki soglasata, da bo koncesionar v okviru svojega poslanstva in vizije ter strateskih in
letnih ciljev uresnieeval nacionalne cilje, doloeene v ReNPVS11-20. Strateski, dolgoroeni in razvojni cilji
koncesionarja, ukrepi za njihova dosego, ciljnein izhodisene vrednosti in kazalci, s katerimi se spremlja
doseganje ciljnih vrednosti, ter letni naert izvajanja studijske dejavnosti so navedeni v prilogi, ki je
sestavni del te pogodbe. .

8. elen
(nadzor)

Koncedent lahko opravlja nadzor nad poslovanjem koncesionarja:
z nadzorom nad porabo sredstev, nakazanih po tej pogodbi;
s pregledom letnih poroeil;
s pregledom izvajanja nalog, doloeenihv pogodbi;
z drugimi predpisanimi naeini. preverjanja namenske porabe sredstev posrednih
proraeunskih uporabnikov.

9. elen
(izpolnjevanje doloeil pogodbe)

Ce koncesionar zahtevek za nakazilo sredstev izdapo roku iz prve alineje prvega odstavka 6. elena
pogodbe, koncedent lahko zamakne predvideni izplaeilni dan, ki je naveden v tretjem odstavku 1. toeke
5. elena pogodbe, za stevilo dni zamude.

Ce koncesionar zaraeunava solnino ali prispevke v nasprotju z doloeili te pogodbe, koncedent zadrZi
izplaeila za izvajanje studijske dejavnosti dokler koncesionar zaraeunane solnine ali prispevkov ne vrne
studentom.

Ce koncesionar ne izpolnjuje doloeil te pogodbe, koncedent lahko zadrzi izplaeila po tej pogodbi, dokler
koncesionar ne izpolni obveznosti po tej pogodbi.
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10. elen
(namenskost nakazanih sredstev)

Sredstva, izplaeana na podlagi te pogodbe, so namenska in jih sme koncesionar uporabiti izkljueno za
namen, ki je predmet te pogodbe.

Ce koncedent ugotovi, da nakazana sredstva po tej pogodbi niso bila porabljena za namene, doloeene
s to pogodbo oziroma predpisi, oziroma so bila porabljena nezakonito, jih je koncesionar v skladu s
posebnim sklepom ministra dolzan vrniti v proraeun Republike Siovenije.

Ce koncesionar sredstev za interesno dejavnost studentov za tekoee leto ne porabi do 31. decem bra
tega leta, jih je dolzan vrniti v proraeun Republike Siovenije do 15. januarja naslednjega leta in 0 vraeilu
seznan~ikoncedenta.

Ce koncedent ugotovi, da sredstva za interesno dejavnost studentov niso bila porabljena za namene,
doloeene s sprejetim Letnim programom dela koncesionarja, jih je koncesionar dolzan vrniti v proraeun
Republike Siovenije v skladu s posebnim sklepom ministra.

11. elen
(proraeunske zmogljivosti)

Pogodbeni stranki soglasata, da je izpolnitev te pogodbe povezana s proraeunskimi zmogljivostmi
koncedenta. Ce se spremenijo predpisi, proraeun Republike Siovenije oziroma program dela
koncedenta ali koncesionarja, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, pogodbeni stranki soglasata, da
se ustrezno spremenijodoloeila te pogodbe z aneksom k tej pogodbi.

12. elen
(skrbnistvo pogodbe)

Skrbnik te pogodbe pri koncedentu je Marija Bergant, ki jo v odsotnosti nadomesea Urska Pikec Vesel.

S~rlb 'k db . k . .. ""\\..O~~u."i~~ k' d t . d X)l.~ nI pogo e pn onceslonarJu Je .n ,;) " , I ga v 0 so nostl na ome~va
......f'\~S~ ..~~9'" . :

Ce se v casu trajanja pogodbenega razmerJa spremeni skrbnik pogodbe ali namestnik skrbnika pogodbe
na strani koncedenta oziroma koncesionarja, se 0 temz dopisom medsebojno obvestita, Sprememba
skrbnika pogodbe ali namestnika skrbnikapogodbe zaene veljati z dnem prejema dopisa.

, 13, elen
(obveseanje pogodbenih strank)

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta medsebojno sproti pisno obveseali 0 vseh okoliseinah, ki
bi lahko vplivale na izvajanje te pogodbe. Vse morebitne spremembe v zvezi s to pogodbo bosta
pogodbeni stranki urejali z aneksi k tej pogodbi.

14. elen
(protikorupcijska klavzula)

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
koncedenta obljubi, ponudi ali da kaksno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla oziroma narocila ali
- za sklenitev pogodbe za izvedbo naroeila ozir'oma pogodbe pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev,
s katerim je koncedentu povzrocena skoda ali je omogoeena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku ali zastopniku ali posredniku, je niena.
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Po pooblastilu I Ju,
~t..1Pz.-4~~k!Z. .
zdne .2..T.~.~

1..1 -08- 2017

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

V Ljubljani,

18. clEm
(veljavnost pogodbe)

Z dnem podpisa obeh pogodbenih strank te pogodbe prenehata veljati Koncesijska pogodba 51.C3330-
17-500017 0 pravicah in obveznostih od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 ter 0 strateskih in letnih ciljih za leto
2017 z dne 9. 12.2016 in Aneks 51. 1 k tej pogodbi z dne 27.3.2017.

17.elen
(prenehanje veljavnosti koncesijske pogodbe 51.C3330-17-500017)

Priloga:
dopis koncesionarja 51.014-62/2015/44 z dne 28.10.2016

15. clEm
(odvzem koncesije) .

V skladu s 47. elenom Zakona 0 visokem solstvu se lahko odvzame koncesija v roku, ki ne sme biti
krajsi od roka, potrebnega za dokoneanje, studija, podaljsanega za dve leti:

ee je vpis v prvi letnik manjsi od 20 studentov,
ee koncesionar pogojev za opravljanje dejavnosti, za katere je bil ustanovljen, ne izpolnjuje vee
(sklep Nacionalne agencije Republike Siovenije za kakovost v visokem solstvu).

Pogodba je sestavljena 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.

Z dnem, navedenim v odloebi 0 odvzemu koncesije, prenehajo veljati doloeila te pogodbe, ki se
nanasajo na odvzeto koncesijo.

16. elen
(resevanje sporov)

Za vse morebitne spore, ki. bi nastali iz tega pogodbenega razmerja in jih ne bi bilo mogoee resiti po
mirni poti, je pristojno stvarno pristojno sodisee v Ljubljani.

Fakulteta za zdravstvene vede
Novo mesto

V Novem mestu, q.~.20~

prof. dr. Marjan Blazie

direktol-,


