
 

Navodilo za izračun letnih sredstev za študijsko dejavnost za leto 2010 

 

Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: LPS) so določena v 

proračunu Republike Slovenije s proračunsko postavko 5737, konto 413. 

 

Potek izračuna: 

 

1. V skladu s 13. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list 

RS, št. 110/09; v nadaljnjem besedilu: sprememba uredbe) se iz LPS izvzamejo: 

– sredstva, nakazana visokošolskim zavodom v letu 2009, za odpravo druge 

četrtine plačnih nesorazmerji, in se v letu 2010 dodelijo posameznim 

visokošolskim zavodom v enakem znesku kakor v letu 2009;  

– sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v skladu s 50. členom 

Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) v 

vrednosti do 2.721.000 eurov. 

 

2. Izračunajo se sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih 

druge stopnje v skladu s 18. členom spremembe uredbe.  

 

3. V skladu z 41. členom uredbe minister določi delež sredstev, ki se namenijo za 

razvojne naloge, in sicer največ 4 % LPS. V tem okviru se za pokritje sredstev iz 11. 

in 13. točke tega navodila lahko nameni največ do 3 % LPS. Če 3 % LPS ne zadostuje, 

se najprej proporcionalno znižajo sredstva dodeljena po 13. točki tega navodila.  

 

4. Letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov iz 4. člena uredbe se 

določijo za dodiplomski študij in enoviti magistrski študij (v nadaljnjem besedilu: LS). 

LS za visokošolski zavod (univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod) so 

seštevek normativnih letnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: NLS) iz 12. točke tega 

navodila in osnovnih letnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: OLS) iz 5. in 6. točke 

tega navodila: 

 

LS = OLS + NLS. 

 

Sredstva za LS iz te točke se določijo tako, da se od LPS odštejejo: 

– sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij iz 1. točke tega navodila, 

– sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih druge 

stopnje iz 2. točke tega navodila in  

– sredstva za razvojne naloge iz 3. točke tega navodila. 

 

5. V nadaljevanju se določijo OLS visokošolskega zavoda za leto 2010. Osnova za 

izračun OLS so LS, določena s 14. členom spremembe uredbe. 

 

Osnova za izračun OLS za leto 2010 iz prejšnjega odstavka se pomnoži s 60 odstotki, 

razen pri Univerzi v Ljubljani za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, 

kjer se pomnoži z 90 odstotki. Tako dobljena sredstva se povečajo za k. 

 

Vrednost k je enaka letni stopnji inflacije v preteklem letu. Upošteva se povprečna 

letna inflacija v letu 2009. 

 



 

6. Za novoustanovljene javne visokošolske zavode v novi študijski skupini in nove 

visokošolske zavode s koncesijo se OLS izračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja 

metodologijo za določitev sredstev za novi visokošolski zavod. 

 

7. Določijo se sredstva za NLS, in sicer tako, da se od LS odštejejo sredstva za OLS, 

izračunana po 5. in 6. točki tega navodila. 

 

8. Izračuna se letna izhodiščna vrednost (v nadaljnjem besedilu: LIV) iz 7. člena uredbe. 

Najprej se izračunajo točke, tako da se za vsak študijski program s faktorjem študijske 

skupine (f(s)), v katero je študijski program uvrščen, pomnoži seštevek števila 

študentov (Š) in zmnožek števila diplomantov (D) z utežjo diplomanta (Ud). Število 

študentov in diplomantov se določi v skladu z 8. in 9. členom uredbe: 

 

točke = Σ ((Š + D * Ud ) * f(s)). 

 

Izračunane točke za vse študijske programe vseh visokošolskih zavodov se seštejejo. 

LIV se izračuna tako, da se sredstva za NLS delijo s seštevkom vseh točk: 

 

LIV = NLS / Σ ((Š + D * Ud ) * f(s)). 

 

9. NLS visokošolskega zavoda iz 6. člena uredbe se izračunajo tako, da se LIV pomnoži 

s seštevkom točk iz 8. točke tega navodila na ravni posamezne članice univerze 

oziroma samostojnega visokošolskega zavoda: 

 

NLS = LIV * Σ (( Š + D * Ud) *  f(s)). 

 

10. V skladu s 15. členom spremembe uredbe se NLS izračunajo tudi v skladu z 10. in 12. 

členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 

univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06). 

Torej se postopek iz 8. in 9. točke tega navodila ponovi ob upoštevanju, da se v 

študijske skupine, določene v letu 2008, uvrščajo članice univerz in ne študijski 

programi. 

 

11. Za članice univerze se v skladu s 15. členom sprememb uredbe izračuna razlika med 

sredstvi za NLS tako, da se NLS, izračunana po 9. točki tega navodila, odštejejo od 

NLS, izračunanih po 10. točki tega navodila. Morebitna negativna razlika dodeli 

univerzi kot absolutni znesek. Ta sredstva se dodelijo iz sredstev za razvojne naloge iz 

3. točke tega navodila. 

 

12. NLS visokošolskega zavoda za leto 2010 so seštevek sredstev, izračunanih po 9. in 11. 

točki tega navodila. 

 

13. V nadaljevanju se v skladu s 16. členom spremembe uredbe preveri, ali so pri javnih 

visokošolskih zavodih dodeljena LS visokošolskemu zavodu za leto 2010 nižja od LS 

visokošolskega zavoda za leto 2009, povečana za delež povečanja LS za leto 2010 na 

LS za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: delež povečanja). To se izračuna, kakor je 

opisano v nadaljevanju.  

 

Delež povečanja se izračuna tako, da se deli LS za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: 

LS2009) deli z LS za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: LS2010), pri čemer: 



 

 

LS2009 sestavljajo:  

– OLS za leto 2009,  

– sredstva za dodatna OLS po 24. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, 

od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08), 

– NLS za leto 2009, 

– dodatna sredstva za negativno razliko med višino NLS po drugem odstavku 23. 

člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 

univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) in 

– sredstva za izvajanje rednega dodiplomskega študija po programih na področju 

poljskega, češkega in slovaškega jezika, dodeljena z javnim razpisom za 

razvojne naloge v letu 2009; 

 

LS2010 sestavljajo: 

– OLS za leto 2010, 

– NLS za leto 2010, 

– dodatna normativna letna sredstva po 15. členu spremembe uredbe; 

 

delež povečanja = LS2010 / LS2009. 

 

Če so LS2010 posameznega visokošolskega zavoda nižja od LS2009 posameznega 

visokošolskega zavoda, povečana za delež povečanja, se tako ugotovljena negativna 

razlika dodeli visokošolskemu zavodu kot absolutni znesek. Ta sredstva se dodelijo iz 

sredstev za razvojne naloge iz 3. točke tega navodila. 


