Na podlagi 72. b, 72. hin 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) je Upravni odbor Fakultete za
upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto na svoji seji, dne 04. septembra 2017 sprejel

PRAVILA
ZA RAZPOREJANJE SREDSTEV ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST, PRIDOBLJENIH IZ
NASLOVA KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE V VISOKEM ŠOLSTVU

l.
Sredstva za štud ij sko dejavnost, sredstva za temeljni steber financiranja (TSF) in razvojni steber
financ iranja (RSF), ki jih Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (v
nada ljevanj u: fakulteta) pridobi na podlagi koncesij ske pogodbe za izvajanje j avne službe v visokem
šol tvu ( nadaljevanju: javna služba), sklenjene z Republiko Slovenijo, se namenijo za:
A. redstva TSF za:
)>
pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno dejavnost visokošolskih učiteljev
in sodelavcev pri izvaj anj u javne službe;
)- knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno dejavnost pri izvajanju j avne službe;
);;>
organ izacijsko, upraVllO in drugo infrastrukturno dejavnost pri izvajanju javne službe;
)- plačilo obresti in odp l ač il a kreditov najetih za izvajanje javne službe;
B . sredstva RSF za:
)>
namen, opredeljen s koncesijsko pogodbo.

2.
Sredstva TSF za pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno dejavnost visokošolskih
učiteljev in sodelavcev pri izvajanj u javne službe, so namenjena za:
)- pl ače in druge izdatke zaposlenih visokošolskih uč i teljev in sodelavcev,
)> prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
)> plači l o honoratjev v isokošolsk ih uč i teljev in sodelavcev, ki pri izvedbi pedagoške dejavnosti
odeluj ej o na drugih pravnih osnovah,
)> individualno razis kovalno de lo zaposleni h visokošolskih učiteljev in sodelavcev in
)- druge izdatke za blago in storitve, vezane na študijsko in z njo povezano raziskovalno
dejavnostjo.
3.
Sredstva za knjižničarsko, 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 varn ost zaposlenih v knjižnici in zaposlenih za
informacijsko podporo;
)- plačilo honorarjev zunanjih sodelavcev, ki pri izvedbi knjižničarske, informacijske in druge
strokovne dejavnost sodelujejo na drugih pravnih osnovah;
)- stroške izdaje učnega gradiva;
);;> nakup knj ig in drugega knj ižn ičnega grad iva,
)- stroške informac ijske podpore študijske in z njo povezane znanstveno raziskovalne dejavnosti
vključ n o s stroški informacijske podpore vodenja evidenc z osebnim i podatki katerih zbiranje
in obdelavo predpisuje zakon o v isokem šolstvu in vzdrževanj a spletne strani fakultete in
)- druge izdatke za blago in storitve, vezane na knjižničarsko, informacijsko in drugo strokovno
dejavnost.

4.

Sredstva za organizacijsko, upravno in infrastrukturno dejavnost pn izvajanju javne službe so
namenJena za
);> plače in druge izdatke zaposlenega poslovodstva in osebja skupnih služb fakultete;
);> prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenega poslovodstva in osebja skupnih služb
fakultete;
);> 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
);> druge izdatke za blago in storitve, vezane na dejavnost poslovodstva in skupnih služb in
);> druge izdatke za blago in storitve, vezane na organizacijsko, upravno in infrastrukturno
dejavnost.

Ta pravila
naslednja.

začno

5.
veljati naslednji dan po sprejemu m se uporabljajo za poslovno leto 2017 in
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