Na podlagi 72. h člena zakona o visokem šolstvu, določil Uredbe o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov, koncesijske pogodbe, št. C3330-21453012, o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v
obdobju 2021 – 2024, z dodatki, sklenjenimi med Republiko Slovenijo in Univerzo
v Novem mestu, ter druge in četrte točke 44. člena Statuta Univerze v Novem
mestu, je Upravni odbor Univerze v Novem mestu na seji dne 15. junija 2022
sprejel
PRAVILA ZA RAZPOREJANJE SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST
1.
S temi pravili Univerza v Novem mestu (UNM) ureja razporejanje sredstev za
študijsko dejavnost, ki jih na podlagi dodatka št. 3 h koncesijski pogodbe, št.
C3330-21-453012 (koncesijska pogodba) pridobi od Republike Slovenije za
izvajanje javne službe v visokem šolstvu za leto 2022.
2.
UNM po svojih članicah kot javno službo v visokem šolstvu izvaja redno obliko
študija na visokošolskih strokovnih študijskih programih 1. stopnje in sicer:
− Upravljanje in poslovanje, ki ga izvaja Univerza v Novem mestu Fakulteta
za ekonomijo in informatiko (UNM FEI),
− Poslovna informatika, ki ga izvaja UNM FEI,
− Upravljanje z okoljem, ki ga od 01. oktobra 2022 dalje izvaja Univerza v
Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (UNM FPUV),
− Tehnologije in sistemi, ki ga izvaja Univerza v Novem mestu Fakulteta za
strojništvo (UNM FS) in
− Zdravstvena nega, ki ga izvaja Univerza v Novem mestu Fakulteta za
zdravstvene vede (UNM FZV).
3.
Sredstva iz prve točke teh pravil UNM in članice namenijo za pedagoško in z njo
povezano znanstvenoraziskovalno in strokovno dejavnost, knjižničarsko,
informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno dejavnost in sicer
kot sredstva za temeljni steber financiranja (TSF) in kot sredstva za razvojni
steber financiranja (RSF).
Sredstva iz prve točke teh pravil, UNM in članice namenijo tudi za s študijem
povezane interesne dejavnosti študentov, določene s programi njihovih
študentskih svetov. Obseg tovrstnih sredstev je za posamezno članico določen z
upoštevanjem števila študentov študijskih programov iz točke 2 teh pravil.
Upošteva se število študentov tekočega študijskega leta (brez upoštevanja
absolventov).

4.
Sredstva TSF za namen pedagoške in z njo povezane znanstveno raziskovalne
dejavnosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri izvajanju javne službe, članica,
ki v imenu in za račun UNM izvaja javno službo, nameni 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 strokovno delo zaposlenih visokošolskih
učiteljev in sodelavcev in
− druge izdatke za blago in storitve, vezane na študijsko in z njo povezano
raziskovalno in strokovno dejavnostjo.
Sredstva TSF za namen knjižničarske, informacijske in druge strokovne dejavnosti
pri izvajanju javne službe UNM oz. članice namenijo 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;
− stroške izdaje učnega gradiva;
− nakup knjig in drugega knjižničnega gradiva;
− 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 in vzdrževanja spletne strani fakultete in
− druge izdatke za blago in storitve, vezane na knjižničarsko, informacijsko in
drugo strokovno dejavnost.
Sredstva TSF za namen organizacijske, upravne in infrastrukturne dejavnosti pri
izvajanju javne službe UNM oz. članic, nameni za:
− plače in druge izdatke zaposlenega poslovodstva in osebja skupnih služb
UNM oz. članice;
− prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenega poslovodstva in
osebja skupnih služb UNM oz. članice;
− plačilo honorarjev zunanjih sodelavcev, ki pri izvedbi organizacijske,
upravne in infrastrukturne dejavnosti sodelujejo na drugih pravnih
osnovah;
− stroške informacijske podpore dejavnosti poslovodstva in skupnih služb
UNM oz. članice;
− druge izdatke za blago in storitve, vezane na dejavnost poslovodstva in
skupnih služb UNM oz. članice;
− plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje
stroškov izvajanja javne službe in

− druge izdatke za blago in storitve, vezane na organizacijsko, upravno in
infrastrukturno dejavnost.
5.
Obseg in namen uporabe sredstev RSF je opredeljen z dodatkoma št. 1/1 in 1/2 h
koncesijski pogodbi.
6.
Za leto 2022 se sredstva iz prve točke teh pravil razdelijo UNM in članicam (v
nadaljevanju: uporabniki), kot sledi:
− UNM: 307.497 EUR kot sredstva TSF,
− UNM FEI: 577.848,77 EUR kot sredstva TSF in 149,33 EUR kot sredstva
za interesno dejavnost študentov,
− UNM FPUV 15.799,40 EUR kot sredstva TSF,
− UNM FS: 297.179,32 EUR kot sredstva TSF in 149,33 EUR kot sredstva za
interesno dejavnost študentov in
− UNM FZV: 775.968,33 EUR kot sredstva TSF in 244,70 EUR kot sredstva
za interesno dejavnost študentov.
Pri razdelitvi so upoštevani naslednji elementi:
– za UNM FEI, UNM FS in UNM FZV: obseg nalog, ki jih v letu 2022 opravlja
UNM, obseg sredstev TSF uporabnika za leto 2021, študijsko področje
uporabnika, v skladu s KLASIUS-P-16 in s tem v zvezi določen faktor v
Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov,
število zaposlenih,
– za UNM FPUV aneks št. 3 h koncesijski pogodbi, s katerim so določena
sredstva TSF za izvedbo redne oblike študija visokošolskega strokovnega
študijskih programih 1. stopnje Upravljanje z okoljem za obdobje 01. oktober
– 31. december 2022, obseg nalog, ki jih v letu 2022 opravlja UNM,
Sredstva TSF in RSF se razdelijo mesečno kot dvanajstine sredstev, določenih s
prvim odstavkom te točke, takoj ob njihovem nakazilu na TRR UNM.
Sredstva za interesno dejavnost študentov se razdelijo v enkratnem znesku takoj
ob njihovem nakazilu na TRR UNM.
7.
Ta pravila začno veljati naslednji dan po sprejemu in se uporabljajo za poslovno
leto 2022.
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