
1  

Upravni odbor Nove Univerze je v skladu z določili 72.b, 72. in 75. člena Zakona o visokem 
šolstvu (UL RS, št.32/12-uradno prečiščeno besedilo, 40/12-ZUJF, 57112-ZPCP-2D, 109/12, 
85/14 in 75/16) - v nadaljevanju Zakon, na 41. računovodski seji Upravnega odbora Nove 
Univerze,  dne 21. 12. 2021 sprejel naslednja: 
    
 
 

MERILA ZA RAZPOREJANJE SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST 

pridobljenih iz naslova koncesije za izvajanje javne službe  

za leto 2022  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

 
 

1. člen 
Z Merili  za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost (v nadaljevanju: Merila) Nove 
univerze, se v okviru sredstev, ki jih Nova univerza  v tekočem letu pridobi s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in visoko šolstvo (MIZŠ), določi razporejanje  sredstev med članice.   
 

2. člen 
Sredstva za študijsko dejavnost, sredstva za temeljni steber financiranja (TSF), ki jih Nova 
univerza pridobi na podlagi koncesijske pogodbe za izvajanje javne službe v visokem šolstvu  
se namenijo za:  

 

Sredstva TSF za:  

 

 pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev;  

 razvojne naloge na področju kakovosti; 

 knjižnično, informacijsko in drugo strokovno dejavnost; 

 organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno dejavnost in 

 plačilo obresti in odplačila kreditov; 

 

 

3. člen 

Sredstva za pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost  
visokošolskih učiteljev ter sodelavcev pri izvajanju javne službe, so namenjena za: 

 

 plače in druge izdatke zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev; 

 prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev; 

 plačilo honorarjev visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pri izvedbi 

pedagoške dejavnosti sodelujejo na drugih pravnih osnovah; 

 individualno raziskovalno in razvojno delo zaposlenih visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev, za namen spodbujanja kakovosti, ugleda in razvojne 
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perspektive;  

 druge izdatke za blago in storitve, vezane na študijsko in z njo povezano 

raziskovalno dejavnostjo; 

 razvojne naloge na področju kakovosti. 

 

4. člen 

Sredstva za knjižnično, informacijsko in drugo strokovno dejavnost pri izvajanju javne službe 
so namenjena za: 
 

 plače in druge izdatke zaposlenih v knjižnici in zaposlenih za informacijsko 

podporo; 

 prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v knjižnici in zaposlenih  
za informacijsko podporo; 

 plačilo honorarjev zunanjih sodelavcev, ki pri izvedbi knjižničarske, 

informacijske in druge strokovne dejavnosti sodelujejo na drugih pravnih 
osnovah; 

 nakup knjig, revij in drugega knjižničnega gradiva, ter plačilo dostopa do 
online strokovnih revij in različnih baz; 

 stroške informacijske podpore študijske in z njo povezane znanstveno 

raziskovalne dejavnosti, vključno s stroški informacijske podpore vodenja 

evidenc z osebnimi podatki katerih zbiranje in obdelavo predpisuje zakon o 

visokem šolstvu; 

 stroški razvoja in vzdrževanja spletnih strani; 

 stroški razvoja in vzdrževanja spletnega portala za podporo študentom in 

 druge izdatke za blago in storitve, vezane na knjižnično, informacijsko in 

drugo strokovno dejavnost. 

 

5. člen 

Sredstva za organizacijsko, upravno in infrastrukturno dejavnost pri izvajanju javne službe so 
namenjena za:  

  

 plače in druge izdatke zaposlenega poslovodstva in osebja podpornih služb; 

 prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenega poslovodstva in 
podpornih služb; 

 plačilo honorarjev zunanjih sodelavcev, ki pri izvedbi organizacijske, upravne 

in infrastrukturne dejavnosti sodelujejo na drugih pravnih osnovah; 

 stroške informacijske podpore dejavnosti poslovodstva in podpornih  služb; 

 druge izdatke za blago in storitve, vezane na dejavnost poslovodstva in 

podpornih služb in 

 druge izdatke za blago in storitve, vezane na organizacijsko, upravno in 

infrastrukturno dejavnost. 
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II. RAZPOREJANJE SREDSTEV  

 

6. člen 

Način in kriteriji  razporeditve sredstev iz TSF  so določeni v  Merilih od 7. do 9.  člena.       

 

7. člen 

Sredstva iz TSF se mesečno dodelijo posamezni članici  v naslednji višini:  

 

 članica EVRO-PF v višini 79.193 EUR in 

 članica FDŠ v višini 58.611 EUR  

 

Skupaj mesečno: 137.804 EUR.   

 

 

Članici sta dolžni za vsako izplačilo sredstev, opredeljenih v skladu z Merili, izdati mesečni 
zahtevek, ki je podlaga za evidentiranje obveznosti do članice in za samo nakazilo.  

 

8. člen 

Višina sredstev za neposredno financiranje dejavnosti posamezne članice se za tekoče leto 
primerja s sredstvi minulega leta.  

 

9. člen 

Sredstva za interesno dejavnost študentov se članicam razdelijo v enkratnem znesku takoj ob 
njihovem nakazilu na transakcijski račun Nove univerze, na podlagi zahtevka. Višina dodeljenih 
sredstev se vsako leto določi s sklepom ministra.    

 

10. člen 

Sredstva za financiranje raziskovalne dejavnosti se zagotavljajo in nakazujejo na posamezno 
članico v skladu s predpisi, ki urejajo  financiranje raziskovalne dejavnosti.   

 

 

III. POROČANJE IN ODGOVORNOST 

 

11. člen 

Članice Nove univerze kvartalno poročajo o preteklem finančnem poslovanju, s poudarkom na 
uresničevanju finančnega načrta. Če je potreben poračun sredstev na posamezni članici, se ta 
opravi v zadnjem kvartalu tekočega leta poslovanja.  Temu ustrezno se zmanjša ali po potrebi 
poveča izplačilo sredstev  na zadnjem  zahtevku.   

 

12. člen 

Če UO in računovodsko finančna služba ugotovita, da je za delovanje Nove univerze in njenih 
članic potrebna  drugačna razporeditev in obseg sredstev,  kot je predvideno v 7. členu teh 
Meril, se na podlagi utemeljitev in priloženih izračunov  ponovno določi potrebna višina 
sredstev Nove univerze in njenih članic.   
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13. člen 

V kolikor se bistveno spremenijo pogoji poslovanja članic, obseg koncesijskih sredstev ali 
katerekoli druge spremembe, se na novo določijo nova Merila za razporejanje sredstev.  
 

14. člen 
 
Sredstva posameznih članic in NU se razporedi po naslednjih delitvenih  ključih:   
 
NU, EVRO-PF 

    
PROGRAM % 

Pravo I. stopnja 46,27% 

Pravo II. stopnja  40,57% 

PMN II. stopnja 13,16% 

skupaj 100% 

 
 
NU, FDŠ  
 

PROGRAM % 

SM  JU 48,20% 

SM MDŠ 31,53% 

UNI JU 1  20,27% 

SKUPAJ 100% 

 
 
NU 
 

PROGRAM % 

I. stopnja 33,27% 

II. stopnja  66,73% 

Skupaj 100% 

 
 
Uporaba  delitvenih ključev se prične s  1.1.2022.       

 

 

 

15. člen 

Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost stopijo v veljavo z dnem potrditve na 
Upravnem odboru Nove univerze in s tem prenehajo veljati prejšnja Merila.  
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Kranj, 21. 12. 2021 

 

 
                                                                                                Predsednik UO NU 

                                                                                                    Dr. Peter Jambrek 
 
                              

                                               



 

 


