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 ZAPISNIK

o  inšpekcijskem nadzoru nad izvajanjem Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo 
poslovanje s sredstvi državnega proračuna, pri prejemniku  sredstev  državnega  proračuna,

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah  
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 -
ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 
55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 71/17 - ZIPRS1819) in Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).

Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odst. 102. člena Zakona o javnih financah.

Inšpekcijski pregled je opravil Marjan Cirer, inšpektor - višji svetnik Urada Republike Slovenije 
za nadzor proračuna (v nadaljevanju UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št.: 06102-
14/2020/1 z dne 2. 3. 2020.

Pregled dokumentacije je bil opravljen v dneh 5.,3. in 10. 3. 2020 v prostorih Urada RS za 
nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana ter od 17. do 21. 3. 2020 na podlagi  izdanega 
sklepa št. 010-42/2020 z dne 16.3.2020 o opravljanju dela izven prostorov delodajalca zaradi 
izjemnih okoliščin, in sicer dela na domu.

I. UVOD

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije je fakulteta (v nadaljevanju MFDPŠ) s 
sedežem v Celju, ki je bila ustanovljena leta 2007. Ena izmed osnovnih dejavnosti MFDPŠ je 
raziskovalna dejavnost, ki temelji na aktivnostih in dosežkih vseh visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in ostalih raziskovalcev fakultete. Temeljna naloga raziskovalcev fakultete je 
izvajanje tovrstnih dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne dejavnosti na področju 
ekonomije in poslovnih ved, upravnih in organizacijskih ved ter managementa, vzgoje in 
izobraževanja, računalništva  in informatike, prava in drugih ved.
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Fakulteta ima trenutno akreditirane naslednje študijske programe, ki so razviti v skladu z 
bolonjskimi smernicami in so mednarodno primerljivi: 

 Ekonomija v sodobni družbi (3-letni univerzitetni študijski program 1. stopnje)
 Poslovanje v sodobni družbi (3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje)
 Management znanja (2-letni magistrski študijski program 2. stopnje)
 Vodenje in kakovost v izobraževanju (1-letni magistrski študijski program 2. stopnje)
 Management znanja (3-letni doktorski študijski program 3. stopnje)

MFDPŠ ima koncesijo za dodiplomski študij in magistrski program Management znanja, zato je 
študij za študente brezplačen ne glede na starost. 

V obdobju od leta 2019 je funkcijo direktorice zavoda opravljala Anja Lesjak.

Predmet nadzora

Nadzor je bil opravljen v okviru načrta dela 2020 in je zajel pregled poslovanja s sredstvi 
proračuna RS, ki jih  je MFDPŠ prejela iz  MIZŠ v letu 2019. Cilj inšpekcijskega nadzora je bil 
ugotoviti skladnost poslovanja MFDPŠ z zakoni, podzakonskimi akti in notranjimi pravili,
ugotovitev morebitnih kršitev ter izrek ustreznih ukrepov.

Področna zakonodaja

- Uredba  o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št.
   35/17 in 24/19);
- Zakon 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 in 65/17);     
- Zakon o računovodstvu (Uradni list. RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF- C, 114/06);
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list 
  RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF- H in 83/18;
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13
   popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 in št. 14/18);
- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
   besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 
   20/18 – OROZ631);
- Akt o ustanovitvi Mednarodne fakultete za družbene  in poslovne študije z dne 22.6.2017;
- Statut Mednarodne fakultete za družbene  in poslovne študije št.11/2019-Statut z dne 
  18.4.2019 (čistopis).

I.Opis dejanskega stanja

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti po načelu 
denarnega toka za leto 2019 izhaja, da so celotni prihodki MFDPŠ za leto 2019 znašali 
1.603.490,05 EUR, odhodki pa 1.714.436,92 EUR. Skupni znesek nakazila s strani Ministrstva 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) po sklenjeni koncesijski pogodbi je 
znašal 1.045.542,69 EUR.
Podrobneje je bila pregledana koncesijska pogodba št. C3330-17.500127 z dne 7.8.2017 o 
financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju izvajanja rednega
študija po dodiplomskem Univerzitetnim študijskem programu prve stopnje »Ekonomija v 



3

sodobni družbi«, sklenjene med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova
16, Ljubljana in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 
3000 Celje.
Pri pregledani koncesijski pogodbi je navedeno, da bo koncendent koncesionarju v letih od
1.1.2018 do 31.12.2020 za temeljni steber financiranja nakazal sredstva, ki jih bo v skladu z 2.
členom uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Ur. list RS, št.
35/17 in 24/19) vsako leto posebej določil minister s sklepom. V omenjenih letih bo koncendent 
koncesionarju nakazal tudi sredstva za razvojni steber v skladu z 72.f členom Zakona o 
visokem šolstvu, ki se določijo v pogajanjih. Dinamika nakazil sredstev iz prvega odstavka in 
drugega odstavka se določi z aneksom k sklenjeni koncesijski pogodbi. Nakazana sredstva so 
namenska in jih sme koncesionar uporabiti izključno za namen, ki je predmet omenjene
pogodbe. K pogodbi so bili sklenjeni sledeči aneksi: št. 1 z dne 7.12.2017, št. 2 z dne 
15.5.2018, št. 3 z dne 17.12.2018 in aneks št. 4 z dne 3.6.2019.
Koncendent je koncesionarju v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (denarni tok) iz proračuna  
RS za leto 2019 za namene iz te pogodbe nakazal sredstva v skupni višini 1.045.542,69 EUR
po sklenjenem aneksu št. 4 in sicer:

- 1.045.208,16 EUR za študijsko dejavnost s PP 573710- dejavnost visokega šolstva,
- 334,53  EUR za interesno dejavnost študentov s PP 574310 - interesna dejavnost  študentov

V naveden skupni znesek za leto v 2019 so vključena tudi sredstva po aneksu št. 3 od 1.1.2019 
do 30.6.2019 v znesku 492.193,44 EUR, kar je navedeno v 5.b členu aneksa št. 4 z dne 
3.6.2019.

Sredstva za študijsko dejavnost za prvo in drugo stopnjo rednega študija, ki se določijo kot 
skupna sredstva, se univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom nakazujejo na podlagi 
štiriletne pogodbe o financiranju študijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pogodba o
financiranju študijske dejavnosti), ki se sklene z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo.
Določbe Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov se določijo  s 
sklepom ministra pristojnega za šolstvo do 31. maja  za tekoče koledarsko leto.  Sredstva lahko 
javni zavod porabi za namene navedene v 3. členu omenjene uredbe.

Univerza kot samostojni visokošolski zavod v skladu z 72. h členom Zakona o visokem šolstvu
razporeja sredstva študijske dejavnosti v skladu s pravili, ki jih sprejme pristojni organ 
visokošolskega zavoda, in z njimi pisno seznani ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v osmih 
dneh po njihovem sprejetju ter jih objavi na svoji spletni strani.

Na podlago prejetih proračunskih sredstev so bili pregledani naslednji stroški:

1. Izplačilo sejnin za članstvo v organih in komisijah

Iz pregledane kontne kartice je razvidno, da so stroški sejnin v letu 2019 znašali  5.970,06 EUR,
od  tega so bila sredstva proračuna v znesku 5.280,43 EUR.

Izplačila sejnin za članstvo v organih in komisijah je opredeljeno v ceniku pogodbenih del
MFDPŠ  št. 9/2018 z dne 19.6.2018, in sicer:

- sejnine za članstvo v senatu/upravnem odboru za zunanje sodelavce 80,00 EUR in stroški
prevoza/dopisne seje 30 EUR,
-sejnine in članstvo v komisijah za zunanje sodelavce in študente 30,00 EUR in prevoza/ 
dopisne seje 15,00 EUR. Pregledana so bila naslednja izplačila sejnin:
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Tabela:1
Udeleženec Obračun sejnin Bruto znesek Prisotnost

  na seji
   Opomba

UDELEŽENEC 1 1x30 eur bruto
3x80 eur bruto
3x prevozni stroški

270 EUR

10,68 EUR

82. dopis. seja,
83., 84., in 85. 
seja UO

UDELEŽENEC 2 1x30 eur bruto
3x80 eur bruto
3x prevozni stroški

270 EUR

79,36 EUR

82. dopis seja
83., 84., in 85. 
seja UO

UDELEŽENEC 3 1x30 eur bruto
3x80 eur bruto
3x prevozni stroški

270 EUR

9,16 EUR

82. dopis. seja
83., 84., in 85. 
seja UO

UDELEŽENEC 4 5x30 eur bruto
1x80 eur bruto
1x prevozni stroški

230,00 EUR

-

100.,101.,103.,
104.,105.(dopis
seja) 102. seja 
senata

Sejnina članstvo

UDELEŽENEC 5 3x15 eur bruto
2x30 eur bruto
2x prevozni stroški

105,00 EUR 8.,9.,10.,11., in 
12.dopisne seje  
2x seja KRDŠ

Seja senata
Stroški prevoza
3x skupaj 161,78 €

UDELEŽENEC 6 3x30 eur bruto
1x80 eur bruto
1x prevozni stroški

170,00 EUR 102., 103., 104., 
105. ,  dop i sne  
seje senata

Sejnina članstva

UDELEŽENEC 7 1x 30 euro bruto
3x15 eur bruto
1x prevozni stroški

         75,00 EUR 8.,9.,11.,12.,
dopisne seje 
KRDŠ

Seje senata
Stroški prevoza
2 x  skupaj 91,57 €

UDELEŽENEC 8 4x30 eur bruto 120 EUR 92.,99,100.,101.
dopisne seje 
senata

UDELEŽENEC 9 1x30 eur bruto
1x80 eur bruto
1x prevozni stroški

140 EUR 106.,101. seja 
senata

UDELEŽENEC 10 1x30 eur bruto
1x prevozni stroški

            
          že zajeto

13. seje KRDŠ Skupaj stroški
prevoza
2x skupaj 107,85 €

UDELEŽENEC 11 1x30 eur bruto
3x80 eur bruto
3x prevozni stroški

270 EUR

10,68 

88., 86.,87., 89.,
seja UO

UDELEŽENEC 12 1x30 eur bruto
2x80 eur bruto
2x prevozni stroški

190,00

52,91

88.,86., 89. seja 
UO

UDELEŽENEC 13 1x30 eur bruto
3x80 eur bruto
3x prevozni stroški

270,00 EUR

9,16 EUR

88., 86, 87., 89. 
seja UO

UDELEŽENEC14 1x30 eur bruto
2x80 eur bruto
2x prevozni stroški

190 EUR

48,44 EUR

104. (dopisna s.)
102. in 107.  
seja 

UDELEŽENEC 15 1x30 eur bruto
2x80 eur bruto
2x prevozni stroški

190 EUR

89,62 EUR

104.(dopisna s.)
102. in 107.  
seja
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UDELEŽENEC 16 1x15 eur bruto
1x30 eur bruto
1x prevozni stroški

45,00 EUR

14,53 EUR

21. dopis. seje.
in 22 seje KKE

UDELEŽENEC  17 1x100 eur bruto
1x prevozni stroški

100,00 EUR
26,45 EUR

90.seja UO

UDELEŽENEC 18 1x40 eur bruto
1x100 eur bruto
1x prevozni stroški

185,79 EUR

45,79 EUR

108.(dopisna s.)
109. s. senata

Skupaj:
185,79 EUR

UDELEŽENEC 19 1x100 eur bruto
1x prevozni stroški

100,00 EUR
103,05 EUR

90. seja UO

UDELEŽENEC 20 1x40 eur bruto
1x100 eur bruto
1x prevozni stroški

140,00 EUR

177,65 EUR

108. (dopisna s.)
109 s. senata

UDELEŽENEC 21 1x 100 eur bruto
1x prevozni stroški

100,00 EUR
45,88 EUR

90. seja  UO

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile sejnine za članstvo v senatu in komisijah organov za 
zunanje sodelavce in študente obračunane v skladu s cenikom pogodbenega dela v MFDPŠ št. 
9/2018 z dne 19.6.2028. Prejeta sredstva, ki jih zasebni visokošolski zavodi prejmejo za 
izvajanje koncesije po Zakonu o visokem šolstvu in Uredbi o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in drugih zavodov, zavod razporeja sam v skladu s pravili, ki jih  sprejme pristojni 
organ visokošolskega zavoda. Razdelitev stroškov sejnin je potekala v skladu z delitvenim
ključem, ki ga je sprejel UO MFDPŠ za obdobje 1.1. do 31.12.2019 s sklepom št. 4/18-19-
SKljuči.83sejeUO z dne 4.2.2019.
Obračun prevoznih stroškov (kilometrine) udeležbe na rednih sejah je bil izveden v skladu z 
Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo v skladu s 5. členom, in sicer v višini 0,37 EUR/km. V primerih udeležbe na dopisnih 
sejah prevozni stroški niso pripadali in tudi niso bili obračunani, kar je razvidno iz poročil o 
opravljenem delu. V nekaterih primerih so bila poročila o udeležbi na različnih obrazcih.

Predlog ukrepov:
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena ZJF proračunski inšpektor, predlaga, da 
MFDPŠ za obračun sejni uporablja enotni obrazec » Poročilo o opravljenem delu«,
kjer so navedene rubrike: št. seje in znesek, stroški prevoza in skupni znesek.

MFDPŠ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene 
pomanjkljivosti z dokazili v roku 30 dni od vročitve zapisnika.

V zvezi z namensko porabo sredstev državnega proračuna po koncesijski pogodbi 
proračunski inšpektor pojasnjuje, da 72. h člen ZVis sicer določa, da univerza oziroma 
samostojni visokošolski zavod razporeja sredstva študijske dejavnosti v skladu s pravili, ki jih 
sprejme pristojni organ visokošolskega zavoda, vendar opozarja, da mora pri tem upoštevati 
tretji odstavek 3. člena Uredbe, ki določa, za katere namene zasebni visokošolski zavodi z 
dodeljeno koncesijo lahko javna sredstva porabijo. 
Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje pojasnjuje oziroma je mnenja, da iz 3. 
člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov nedvoumno izhaja 
omejeno število (numerus clausus) dopustnih namenov porabe sredstev visokošolskih zavodov 
za temeljni steber financiranja (TSF-Z sredstva). Izplačevanje sejnin in plačevanje oglaševalskih 
storitev ni navedeno med dopustnimi nameni TSF-Z sredstev, zato menijo, da je poraba TSF-Z 
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sredstev za ta namen v nasprotju z uredbo. Ob tem dodajajo, da tudi 72. a člen ZVis izhaja 
omejeno število dopustnih namenov financiranja iz proračuna RS in da iz istega člena izhaja, da 
se iz proračuna RS lahko financirajo  le nameni, določeni z zakonom  ali drugim predpisom (npr. 
uredbo), kar pomeni, da financiranje ali sofinanciranje namenov, ki niso izrecno določeni z 
zakonom ali drugim predpisom, ni dopustno.
Proračunski inšpektor je MIZŠ pozval, da pojasnijo ali zasebni šolski zavodi lahko izplačujejo 
sejnine iz javnih sredstev oziroma sredstev proračuna. 
Skrbnica koncesijske pogodbe s strani MIZŠ je izjavila, da študijska dejavnost po Uredbi o 
javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov financira v enem kosu in sredstva 
lahko koncesionarji v skladu s tretjim odstavkom 3. člena te uredbe namenijo za: plače in druge 
izdatke za zaposlene, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve in 
plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja 
koncesioniranega študijskega programa oziroma po vsebini za pedagoško in z njo povezano 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in strokovno dejavnost ter za knjižničarsko, informacijsko, 
organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno dejavnost (opredelitev študijske dejavnosti je 
določena že v samem 72.b členu Zakona o visokem šolstvu in se v uredbi zato ne pojavlja).
Struktura stroškov študijske dejavnosti je nadalje v skladu z 72.h členom Zakona o visokem 
šolstvu v pristojnosti visokošolskega zavoda, zato se tudi imenujejo »skupna sredstva oziroma 
lump-sum«. Povzeto še v enem stavku študijsko dejavnost se financira v enem kosu, t.i. 
"skupna sredstva oz. lump-sum", in ministrstvo eksplicitno ne določa pravil visokošolskim
zavodom, koliko za plače, izdatke za blago in druge storitev.
MIZŠ je dne 3.8.2020 dodatno pojasnil dopustnost financiranja sejnin in plačevanja 
oglaševalskih storitev iz sredstev proračuna RS, ki jih dobijo zasebni visokošolski zavodi za 
izvajanje koncesije po Zakonu o visokem šolstvu in Uredbi o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov. Po pojasnilu MIZŠ se študijska dejavnost po Uredbi o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov financira v enem kosu (t.i. lump-sum). Sredstva lahko 
koncesionarji v skladu s 3. odstavkom 3. člena te uredbe namenijo za:

-plače in druge izdatke za zaposlene,
-prispevke delodajalca za socialno varnost,
-izdatke za blago in storitve in
-plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov
 izvajanja koncesioniranega študijskega programa,

oziroma po vsebini za pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
strokovno dejavnost ter za knjižnično, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo
infrastrukturno dejavnost (prvi odstavek 72. b člena Zakona o visokem šolstvu). Nadalje MIZŠ 
pojasnjuje, da podrobnejše umeščanje stroškov blaga in storitev, med katere sodijo tudi stroški 
sejnin in oglaševalskih storitev, je v pristojnosti visokošolskega zavoda. Zakon o visokem 
šolstvu 72. h členu določa, da univerza oziroma samostojni visokošolski zavod razporeja 
sredstva študijske dejavnosti v skladu s pravili, ki jih sprejme pristojni organ visokošolskega 
zavoda. Mnenju Direktorata za javno premoženje, da izplačevanje sejnin in plačevanje 
oglaševalskih storitev ni navedeno med dopustnimi TSF-Z sredstev MIZŠ nasprotuje, saj je v
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov navedeno, da 
visokošolski zavod skupna sredstva za študijsko dejavnost lahko namenja tudi za izdatke za 
blago in storitve. V skladu s Prilogo 1 – Enotni kontni načrt Pravilnika o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (U.l. RS, št.112/09, 
58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108713, 94714, 100/15, 84716, 75/17, 82/18 in 79/19) se med 
izdatke za blago in storitve (skupina 40, podskupina 402) uvrščajo tudi sejnine (konto 4029 –
drugi operativni odhodki) ter stroški oglaševalskih storitev in stroški objav (konto 4020 –
pisarniški in splošni material in storitve). Sejnine in stroški objav so del tako pedagoške kot 
upravne oziroma infrastrukturne dejavnosti zavoda, pri čemer se pričakuje, da so vpisna mesta 
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tako na javnih kot koncesioniranih visokošolskih zavodih v čim večji meri zapolnjena, poslovanje 
zavoda pa učinkovito in gospodarno.
Proračunski inšpektor se glede na določila  72. b in 73. a členu ZVis in 3. člena Uredbe ne
strinja s pojasnilom MIZŠ.
Na podlagi navedenega proračunski inšpektor ugotavlja, da je MFDPŠ kršila tretji odstavek 3. 
člena Uredbe, ker je sredstva za študijske programe porabila za namene, ki niso določeni v 
navedeni določbi Uredbe. Proračunski inšpektor pojasnjuje, da MFDPŠ sejnin na podlagi določb 
Uredbe ne bi smela izplačevati iz javnih sredstev. Proračunski inšpektor v nasprotju z MIZŠ
ugotavlja, da upravičenost izplačila sejnin iz sredstev državnega proračuna ne more temeljiti na
Prilogi 1 k Enotnemu kontnemu načrtu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava), kje se med izdatke in storitve štejejo 
tudi sejnine (konto 4029 – drugi operativni odhodki), ampak zgolj zakon, torej ZVis. ZVis v 73. a 
členu določa, da Republika Slovenija zasebnim visokošolskim zavodom za koncesionirane 
študijske programe dodeljuje sredstva za študijsko dejavnost iz 1. alinee prvega odstavka 72. a 
člena tega zakona in za s študijem povezane interesne dejavnosti. V 72. a členu ZVis je 
določeno, da se iz proračuna RS financira študijska dejavnost rednega študija za prvo in drugo 
stopnjo javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov, interesne dejavnosti 
študentov, investicije, nacionalno pomembne naloge za potrebe visokega šolstva ter tudi 
razvojne naloge visokošolskih zavodov, ki izvajajo javno veljavne študijske programe in druge 
programe določene z zakonom ali z drugim predpisom. 3. odstavek 3. člena Uredbe o javnem 
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov precizno določa za katere namene se 
lahko namenijo sredstva proračuna RS (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve, plačila 
obresti in kreditov).  V 72. b členu ZVis pa je določeno, da je študijska dejavnost pedagoška in z 
njo povezana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost, knjižnična, 
informacijska, organizacijska, upravna in druga infrastrukturna dejavnost. Iz Statuta MFDPŠ je 
razvidno, da je upravni odbor poslovodni organ, ki odloča o zadevah materialne narave, skrbi za 
nemoteno, zakonito materialno poslovanje fakultet in odobrava uporabo sredstev oziroma 
razpolaganje s sredstvi. Obrazložitev k 72. b členu zakona sicer ne pojasnjuje v zadostni meri 
navedenega problema upravičenosti izplačila sejnin članom upravnega odbora iz sredstev 
državnega proračuna, vendar pa navaja, da opredelitev študijske dejavnosti sledi konceptu 
financiranja iz Nacionalnega programa visokega šolstva 2011-2020, ki v točki 6.1.4. pravi, da so 
prioritete usmerjene predvsem v : »(1) nove nastavitve izvajanje novih študijskih programov, v 
dodatna študijska mesta, novi šolski zavodi, pomlajevanje visokošolskih učiteljev, (2) vlaganja v 
razvoj in posodabljanje opreme (laboratoriji, knjižnice, informatika), (3) temeljno raziskovalno 
dejavnost in  4) subvencioniranje bivanja študentov in druge socialne transfere«. Na podlagi 
navedenega se »upravna dejavnost«, kot jo določa prvi odstavek 72. b člena ZVis in na katero 
se MIZŠ sklicuje ne nanaša na delovanje upravnega odbora in s tem povezanega izplačila 
sejnin članom upravnega odbora iz proračunskih sredstev. 
Proračunski inšpektor je ugotovil, da glede na navedena določila ZVIS, Uredbe o javnem 
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov, Statuta MFDPŠ in Nacionalnega
programa visokega šolstva 2011-2020, sejnine ne sodijo med izdatke in storitve, ki bi se 
financirale iz sredstev državnega proračuna, saj ne sodijo med upravno dejavnost izvajanja
nalog visokošolskega zavoda. 

Predlog ukrepov:
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena ZJF proračunski inšpektor predlaga MIZŠ
kot pristojnemu organu za nadzor nad poslovanjem javnih zasebnih visokošolskih zavodov, da
pri MFDPŠ opravi nadzor porabe sejnin v skladu z 8. členom koncesijske pogodbe.
Proračunski inšpektor predlaga MIZŠ, da preveri porabo sejnin v zvezi z določili 10. člena
koncesijske pogodbe o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov 
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sklenjene v obdobju 2017-2020 z dne 7.8.2017. MIZŠ kot koncendent MFDPŠ naloži ukrepe, ki 
bodo zagotovili pravilno in zakonito poslovanje skladno z ZVis.
Nadalje proračunski inšpektor MIZŠ, kot pristojnemu organu za nadzor nad poslovanjem 
visokošolskih zavodov predlaga, da v bodoče v vsakoletne koncesijske pogodbe o financiranju 
študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov oziroma dodatne anekse, ki jih sklepa z 
visokošolskimi zavodi vključi tudi besedilo, iz katerega bo razvidno, da se sejnine ne morejo kriti 
iz sredstev državnega proračuna, vse to pa zaradi transparentnosti oziroma jasnosti izvajanja 
predpisov.

Proračunski inšpektor MIZŠ predlaga, da o ugotovitvah nadzora ter drugih ukrepih 
obvesti UNP najkasneje do 31.12.2020.

2. Opravljanje dela po podjemnih pogodbah

Iz pregledane kontne kartice je razvidno, da so stroški opravljanja dela po podjemnih pogodbah
v letu 2019 na študijski dejavnosti 1. in 2. stopnje znašali 90.032,96 EUR, od tega so bila 
sredstva proračuna v znesku 77.778,25 EUR.

Podjemna pogodba ali pogodba o delu je definirana v obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). S podjemno 
pogodbo se prevzemnik posla (izvajalec) zavezuje opraviti določen posel kot sta izdelava ali 
popravilo stvari, telesno ali umsko delo itd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal
dogovorjeni znesek Plačilo se določi s pogodbo, če ni določeno že z obvezno tarifo ali s 
kakšnim drugim obveznim aktom.

Pregledane so bile naslednje podjemne pogodbe:

- št.  PO -15/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil
izvajanje vaj na magistrskem študijskem programu druge stopnje Vodenje in kakovost 
v izobraževanju ((VKI) pri UE Management in teorija izobraževanja organizacij, v obsegu 8 ur.

- št.  POD-26/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 
Intelektualno delo, in sicer na Visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Poslovanje v 
sodobni družbi (PSD) pri UE Multimedija in design v poslovanju v obsegu 40 ur vaj.

- št. POD-22/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 
preverjanje in ocenjevanje znanja in nadzor izpitov na dodiplomskih/podiplomskih študijskih
programih MFDŠ v skladu z Načrtom izvedbe za tekoče študijsko leto ter morebitno mentorstvo 
na 1. in 2. stopnji ter udeležbo na zagovoru kot ocenjevalec projektne naloge, predsednik
komisije na 1. stopnji in kot predsednik ali član komisije na 2. stopnji.

- št. POD-11/19-20-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 
preverjanje in ocenjevanje znanja in nadzor izpitov na dodiplomskih/podiplomskih študijskih
programih programih MFDŠ v skladu z Načrtom izvedbe za tekoče študijsko leto ter morebitno 
mentorstvo na 1. in 2. stopnji ter udeležbo na zagovoru kot ocenjevalec projektne naloge, 
predsednik komisije na 1. stopnji in kot predsednik ali član komisije na 2. stopnji.

- št. POD-13/19-20-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil
intelektualno delo in, sicer na Visokošolskem strokovnem študijskem programu 2. stopnje 
Management znanja (v nadaljevanju PSD) pri UE Management in teorija organizacij, v obsegu 
4. ur vaj.

- št. POD-19/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil
intelektualno delo in sicer na Visokošolskem strokovnem študijskem programu 1.stopnje
Poslovanje v sodobni družbi (PSD) in univerzitetnem študijskem programu prve stopnje
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Ekonomija v sodobni družbi (v  nadaljevanju PSD) pri UE Management človeških virov, 30 ur 
vaj.

- št. POD-7/19-20-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil
intelektualno delo in sicer na Visokošolskem strokovnem študijskem programu 1.stopnje
Poslovanje v sodobni družbi (PSD) in univerzitetnem študijskem programu prve stopnje 
Ekonomija v sodobni družbi (v nadaljevanju PSD) pri UE Statistika, v obsegu 52. ur vaj in pri UE 
Poslovna matematika, v obsegu 86 ur vaj.

- št. POD-32/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 7 ur 
vaj na študijskem programu prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi (ESD) Poslovanje v 
sodobni družbi (PSD), pri UE Poslovna informatika, preverjanje in ocenjevanje znanja in nadzor
izpitov na dodiplomskih/podiplomskih študijskih programih Mednarodne fakultete za družbene in 
poslovne študije v skladu z Načrtom izvedbe za tekoče študijsko leto ter morebitno mentorstvo 
na 1. in 2. stopnji ter udeležbo na zagovoru kot ocenjevalec projektne naloge, predsednik 
komisije na 1. stopnji in kot predsednik ali član komisije na 2.stopnji.

- št. POD-12/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 35 
ur vaj na študijskem programu prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi (ESD), Poslovanje v 
sodobni družbi (PSD) pri UE Državna družba in etika/Državna kultura in 4 ure vaj na
Magistrskem programu Management (MZ) pri UE Družba znanja.

- št. POD-10/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 8 ur  
vaj na Magistrskim študijskem programu 2. stopnje Management znanja  (v nadaljevanju MZ) 
pri UE Ekonomska diplomacija.

- št. POD-11/18-19-MFDPŠ. Podjemnik je za naročnika v študijskem letu 2018/2019 opravil 15 
ur vaj na študijskem programu prve stopnje Ekonomija v sodobni družbi (ESD), Poslovanje v 
sodobni družbi (PSD) pri UE Državna družba in etika/Državna kultura in 4 ure vaj na
Magistrskem programu Management (MZ) pri UE Družba znanja.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile podjemne pogodbe med naročnikom in izvajalcem 
del sklenjene v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Izplačilo za opravljeno delo po podjemni 
pogodbi je bilo izvedeno na podlagi  cenika pogodbenega dela  št. 9/2018 z dne 19.6.2018 in 
Poročila o opravljenem delu.
Obračun opravljenega dela po sklenjenih podjemnih pogodbah je bil izveden na osnovi 
potrjenega dnevnika,  ki ga posamezni predavatelji  izpolnjuje mesečno. Iz dnevnika je razviden 
izvajalec, datum, predmeta, naslov predavanja in število opravljenih ur. Vsi dnevniki so bili 
pregledani in potrjeni s strani predstojnika. 
Obračun prevoznih stroškov (kilometrine) je bil izveden v skladu z Uredbo o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v skladu s 5. 
členom, in sicer v višini 0,37 EUR/km. Opravljena dela po sklenjenih podjemnih pogodbah ne 
vsebujejo elementov delovnega razmerja. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

3.Stroški oglaševalskih storitev  

Stroški oglaševalskih storitev so v letu 2019 na študijski dejavnosti 1.in 2.stopnje skupaj znašali 
72.386,27 EUR, od tega so bila sredstva proračuna v znesku 70.676,11 EUR.

Proračunski inšpektor je nadziral zakonitost in namenskost porabe proračunskih sredstev ter 
realizacijo pogodb in naročilnic. Nadzor je bil izvršen tudi v smislu 51. člena ZJF, v katerem je 
med drugim določeno, da mora vsak izdatek iz proračuna imeti za podlago verodostojno listino, 
s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
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Pregledani so bili sledeči računi:

Zap.
št.

Št.
dokum.

Datum 
dokum.

    Opis dokumenta Znesek
računa
(EUR)

Sredstva 
proračuna   
(EUR)

1. 190013 18.1.2019 Tiskanje zgibank za
dod. študij

567,79 533,72

2. 190157 6.2.2019 Kreiranje, vodenje in
optimizacija kampanj

200,00 196,00

3. 190096 25.2.2019 Gostovanje in vzdrževanje
spletne strani

2.722,43 2.609,42

4. 190161 15.3.2019 Objava reklam, postov na 
Facebooku

732,33 688,39

5. 190189       2.4.2019 Gost. in vzdrž. spletne strani 
in e- pošte

2.478,43 2.428,86

6. 190331 21.5.2019 Gost. in vzdrževanje spletne 
strani in e- pošte

1.685,43 1.651,72

7 190485 16.7.2019 Paketno oglaševanje
v tiskanih medijih

1.321,99 1.321,99

8. 190592 9.9.2019 Priprava strategije za 
marketing kampanjo 19

2.928,00 2.869,44

9. 190687 16.10.2019 Kreiranje,  vodenje in 
optimizacija kampanj

1.025,00 1.004,50

10. 190767 12.11.2019 Izdelava video posnet. za 
promocijo fakultete

2.763,30 2.708,03

11. 190775 14.11.2019 Gostov. in vzdrž. spletne str. 
in e- pošte

1.380,43 1.352,82

12. 190901 24.12.2019 Gostov. in vzdrž. spletne str. 
in e- pošte

3.637,43 3.564,68

Opomba: Razdelitev stroškov oglaševalskih storitev je bila izvedena po splošnem ključu za leto
2019, ki ga je upravni odbor fakultete sprejel na 83. seji UO MFDPŠ dne 4.2.2019.

Ad.1 Naročilnica za 1300 kom. tiskovin: mail Anje Lesjak gospe Heleni Primc iz tiskarne 
Birografike Bori.
Ad.2 Pogodba o medsebojnem sodelovanju z Eplanet, Tomaž Štefančič s.p., poslovne in 
spletne storitve, št.1/17-17-PS-Eplanet s.p.
Ad.3, 5, 6, 11, 12 Pogodba o gostovanju in vzdrževanju spletne strani ter elektronske pošte s 
Tovarno idej, informacijske storitve d.o.o., št. 2017/09/03.
Ad.4 Oglaševanje na Facebooku je sistem za digitalno oglaševanje in poteka na način, da se 
prijaviš z uporabniškim imenom fakultete v sistem in preko Ads manager kreiraš kampanjo.
Priložen je izpis- print  screen, kjer je viden pogled, kako izgleda primer kreiranja kampanje, ki 
je potem podlaga za račun.
Ad.7 Naročilnica: mail Anje Lesjak Alešu Gabru na Časopisu Celjan za paket 1 v višini 1.083,6 
EUR+DDV.
Ad.8 Ponudba z dne 20.6.2019, naročilo osebno v skladu s 3. členom Pogodbe o grafičnem 
oblikovanju digitalnih in ostalih vsebin.
Ad.9 Pogodba o medsebojnem sodelovanju z Eplanet, Tomaž Štefančič s.p., poslovne in 
spletne storitve, št.1/17-17-PS-Eplanet s.p.
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Ad.10 Ponudba z dne 10.4.2019, naročilo osebno v skladu s 3. členom Pogodbe o grafičnem 
oblikovanju digitalnih in ostalih vsebin.

Ugotovitve:
Vsi predlogi za opravljanje oglaševalskih storitev so bili dani na predpisanem obrazcu in 
odobreni s strani predstojnika organa. Naročilo je bilo podano po elektronski pošti oziroma je  
bila z izvajalcem del sklenjena pogodba. Naročnik je predhodno izvedel telefonsko ali 
elektronsko povpraševanje in izbranemu cenovno najugodnejšemu dobavitelju izstavil 
naročilnico oz. sklenil pogodbo v skladu z ZJN-3. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev

Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 so znašali 
1.632,91 EUR, od tega so bila sredstva proračuna v znesku 1.600,26 EUR.

Pregledani so bili prejeti računi:

Zap.
št.

Št. 
dokum.

Datum 
dokumenta

Opis dokumenta Skup. strošek 
po računu 
(EUR)

Sredstva iz 
proračuna 
(EUR)

1. 190596 23.08.2019 Servisni pregled in
čiščenje konvektorjev

492,21 482,37

2. 190575 02.09.2019 Vzpostavitev novega 
diskovnega polja za 
povečanje prostora

1.140,70 1.117,89

Opomba: Razdelitev stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je bila izvedena po 
splošnem ključu za leto 2019, ki ga je upravni odbor  fakultete sprejel na 83. seji UO MFDPŠ 
dne 4.2.2019.

Ad1) izstavljeni naročilnici z dne 16.6. 2019 za čiščenje klimatskega sistema fakultete (servisni 
nalog z dne 15. 7.2019), izstavljeni naročilnici z dne 16.6. 2019 za pregled nedelujoče klime
(servisni nalog z dne 12.8. 2019).
Ad2) Sklenjena pogodba  št. 2017/09/03 z dne 6.10.2017 o gostovanju in vzdrževanju spletne
strani in elektronske pošte in aneks št.1 k vzdrževalni pogodbi, št. 2018/10/08 z dne
29.10.2018.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bila za vzdrževanje osnovnih sredstev (klimatskega 
sistema fakultete, vzdrževanje spletne strani in elektronske pošte) izstavljena naročilnica
oziroma sklenjena pogodba v skladu z ZJN - 3. Najugodnejši dobavitelji so bili izbrani po 
kriteriju najnižje cene. Vsi predlogi za opravljene storitve so bili dani na predpisanem obrazcu in
odobreni s strani predstojnika organa. Naročnik je predhodno izvedel telefonsko ali pisno 
povpraševanje. Nepravilnosti niso bile ugotovljene. 
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Povzetek

MFDPŠ je prejela s strani državnega proračuna na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe z 
MIZŠ sredstva v višini 1.045.542,69 EUR.

Pregledani so bili naslednji stroški:

1. Izplačilo sejnin za članstvo v organih in komisijah

Iz pregledane kontne kartice je razvidno, da so stroški sejnin v letu 2019 znašali  5.970,06 EUR,
od tega so bila sredstva proračuna v znesku 5.280,43 EUR.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile sejnine za članstvo v senatu in komisijah organov za 
zunanje sodelavce in študente obračunane v skladu s cenikom pogodbenega dela v MFDPŠ št. 
9/2018 z dne 19.6.2028. Prejeta  sredstva, ki jih zasebni visokošolski zavodi prejmejo za 
izvajanje koncesije po Zakonu o visokem šolstvu in Uredbi o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in drugih zavodov, zavod razporeja sam v skladu s pravili, ki jih  sprejme pristojni
organ visokošolskega zavoda. Razdelitev stroškov sejnin je potekala v skladu z delitvenim
ključem, ki ga je sprejel UO MFDPŠ za obdobje 1.1. do 31.12.2019 s sklepom št. 4/18-19-
SKljuči.83sejeUO z dne 4.2.2019.
Obračun prevoznih stroškov (kilometrine) udeležbe na rednih sejah je bil izveden v skladu z 
Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo v skladu s 5. členom, in sicer v višini 0,37 EUR/km. V primerih udeležbe na dopisnih 
sejah prevozni stroški niso pripadali in tudi niso bili obračunani, kar je razvidno iz poročil o 
opravljenem delu. V nekaterih primerih so bila poročila o udeležbi na različnih obrazcih.

Predlog ukrepov:
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena ZJF proračunski inšpektor, predlaga, da 
MFDPŠ za obračun sejni uporablja enotni obrazec » Poročilo o opravljenem delu«,
kjer so navedene rubrike: št. seje in znesek, stroški prevoza in skupni znesek.

MFDPŠ mora pisno poročati o izvedenem ukrepu za odpravo ugotovljene
pomanjkljivosti z dokazili v roku 30 dni od vročitve zapisnika.

Proračunski inšpektor se ne strinja s  pojasnilom MIZŠ  glede na določila  72. b in 73. a 
členu ZVis in 3. člena Uredbe. Na podlagi navedenega proračunski inšpektor ugotavlja, da je 
MFDPŠ kršila tretji odstavek 3. člena Uredbe, ker je sredstva za študijske programe porabila za 
namene, ki niso določeni v navedeni določbi Uredbe. Proračunski inšpektor pojasnjuje, da 
MFDPŠ sejnin na podlagi določb Uredbe ne bi smela izplačevati iz javnih sredstev.  

Predlog ukrepov:
Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena ZJF proračunski inšpektor predlaga MIZŠ
kot pristojnemu organu za nadzor nad poslovanjem javnih zasebnih visokošolskih 
zavodov, da pri MFDPŠ opravi nadzor porabe sejnin v skladu z 8. členom koncesijske 
pogodbe.
Proračunski inšpektor predlaga MIZŠ, da preveri porabo sejnin v zvezi z določili 10. člena
koncesijske pogodbe o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov 
sklenjene v obdobju 2017-2020 z dne 7.8.2017. MIZŠ kot koncendent MFDPŠ naloži ukrepe, ki 
bodo zagotovili pravilno in zakonito poslovanje skladno z ZVis. 
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Nadalje proračunski inšpektor MIZŠ, kot pristojnemu organu za nadzor nad poslovanjem 
visokošolskih zavodov predlaga, da v bodoče v vsakoletne koncesijske pogodbe o financiranju 
študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov oziroma dodatne anekse, ki jih sklepa z 
visokošolskimi zavodi vključi tudi besedilo, iz katerega bo razvidno, da se sejnine ne morejo kriti 
iz sredstev državnega proračuna, vse to pa zaradi transparentnosti oziroma jasnosti izvajanja 
predpisov.

Proračunski inšpektor MIZŠ predlaga, da o ugotovitvah nadzora ter drugih ukrepih 
obvesti UNP najkasneje do 31.12.2020.

2. Opravljanje dela po podjemnih pogodbah

Iz pregledane kontne kartice je razvidno, da so stroški opravljanje dela po podjemnih pogodbah
v letu 2019 na študijski dejavnosti 1. in 2. stopnje znašali 90.032,96 EUR, od tega so bila 
sredstva proračuna v znesku 77.778,25 EUR.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor ugotavlja, da so bile podjemne pogodbe med naročnikom in izvajalcem 
del sklenjene v skladu z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Izplačilo za opravljeno delo po podjemni 
pogodbi je bilo izvedeno na podlagi  cenika pogodbenega dela  št. 9/2018 z dne 19.6.2018 in 
Poročila o opravljenem delu.
Obračun opravljenega dela po sklenjenih podjemnih pogodbah je bil izveden na osnovi 
potrjenega dnevnika,  ki ga posamezni predavatelji  izpolnjuje mesečno. Iz dnevnika je razviden 
izvajalec, datum, predmeta, naslov predavanja in število opravljenih ur. Vsi dnevniki so bili 
pregledani in potrjeni s strani predstojnika. 
Obračun prevoznih stroškov (kilometrine) je bil izveden v skladu z Uredbo o višini povračil 
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo v skladu s 5.
členom, in sicer v višini 0,37 EUR/km. Opravljena dela po sklenjenih podjemnih pogodbah ne 
vsebujejo elementov delovnega razmerja. Nepravilnosti niso bile ugotovljene

3.Stroški oglaševalskih storitev  

Stroški oglaševalskih storitev so v letu 2019 na študijski dejavnosti 1.in 2.stopnje skupaj znašali 
72.386,27 EUR, od tega so bila sredstva proračuna v znesku 70.676,11 EUR.

Ugotovitve:
Vsi predlogi za opravljanje oglaševalskih storitev so bili dani na predpisanem obrazcu in 
odobreni s strani predstojnika organa. Naročilo je bilo podano po elektronski pošti oziroma je  
bila z izvajalcem del sklenjena pogodba. Naročnik je predhodno izvedel telefonsko ali
elektronsko povpraševanje in izbranemu cenovno najugodnejšemu dobavitelju izstavil 
naročilnico oz. sklenil pogodbo v skladu z ZJN-3. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

4. Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih sredstev

Stroški tekočega vzdrževanja poslovnih objektov v letu 2019 so znašali 1.632,91 EUR, od tega 
so bila sredstva proračuna v znesku 1.600,26 EUR.

Ugotovitve:
Proračunski inšpektor je ugotovil, da je bila za vzdrževanje osnovnih sredstev (klimatskega 
sistema fakultete, vzdrževanje spletne strani in elektronske pošte) izstavljena naročilnica
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oziroma sklenjena pogodba v skladu z ZJN - 3. Najugodnejši dobavitelji so bili izbrani po
kriteriju najnižje cene. Vsi predlogi za opravljene storitve so bili dani na predpisanem obrazcu in 
odobreni s strani predstojnika organa. Naročnik je predhodno izvedel telefonsko ali pisno 
povpraševanje. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta zapisnik je sestavljen v treh izvodih, od katerih po enega prejme Mednarodna fakulteta za 
družbene in poslovne študije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, enega pa zadrži 
UNP.

Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na 
Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Marjan Cirer
PRORAČUNSKI INŠPEKTOR

Inšpektor višji svetnik
    

  
                                                                                                
Vročiti po ZUP:
- Mednarodna fakulteta  za družbene  in poslovne študije, Mariborska cesta 7, 3000
  Celje,
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- Ministrstvo za finance, kabinet ministra po e-pošti: gp.mf@gov.si
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