Članom UO

Zadeva: ponovna potrditev navodil za razporejanje letnih sredstev (ključi za razdelitev) za
obdobje 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
Člani UO so na svoji 72. seji, 16.2.2017 sprejeli navodila za Razporejanje letnih sredstev (ključi za
razdelitev) za obdobje 1.1.2017 do 31.12.2017. V juliju 2017 je bila sprejeta Uredba o javnem
financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov in prehodni, 44. člen ZViS-K je določil, da se
morajo ta pravila sprejeti v dveh mesecih od uveljavitve Uredbe. Glede na to, da pa se sredstva
MFDPŠ po sprejetju Uredbe niso bistveno spremenila (367 EUR manj za leto 2017 kot v fazi priprave
navodil za razporejanje), na UO podajamo ponovno v potrditev že obstoječa navodila spodaj.
V nadaljevanju so podana izhodišča priprave posameznih vrst ključev za razdelitev prihodkov in
stroškov:
a) Ključ za razdelitev prihodkov (prilivov) (tabela 1)
Redni študij
MFDPŠ je skupaj z navodili za pripravo plana dela 2017 s strani MIZS prejela informacijo o letnih
sredstvih za leto 2017, ki znašajo 940.755,93 in še 308,75 EUR za interesno dejavnost študentov.
Razmerje za razdelitev prihodkov smo izračunali na podlagi razmerja med številom redno vpisanih
študentov na 1. in 2. stopnjo študija koncesioniranih študijskih programov glede na vse vpisane na
posamezni študijski program (brez absolventov).
Izredni študij
Prihodki izrednega študija se knjižijo kot navajamo v nadaljevanju:
- prihodki ESD in PSD na stroškovno mesto (v nadaljevanju SM) 1. stopnja izredni,
- prihodki ostalih študijskih programov (VKI, MRK, 3. stopnja, itd.) po ločenih stroškovnih
mest glede na študijski program.
b) Ključ za knjiženje indirektnih stroškov – splošni ključ (tabela 2)
- omenjeni ključ zajema knjiženje stroškov, ki jih skladno z naravo opravljene storitve,
nabavljenega materiala itd. ni možno opredeliti kot strošek posameznega stroškovnega mesta
in se nanaša na opravljanje dejavnosti fakultete kot celote.
- pripravljen je na osnovi števila vpisanih študentov na posamezen študijski program brez
absolventov (1.stopnja, MZ), glede na način študija (redni, izredni) ob upoštevanju kontaktnih
ur za redni in izredni študij.
- v primerih, ko se delo nanaša na specifično področje, ki je neposredno povezljivo z
stroškovnim mestom, se stroški razdelijo glede na opravljeno delo, torej je potrebna
individualna obravnava.
c) Ključ za knjiženje pogodbenega dela (razmerje redni/izredni študij) in ostalih stroškov
vezanih na izvedbo posameznega študijskega programa (tabela 3)
- ključ za knjiženje te vrste stroškov je izračunan kot razmerje med številom rednih študentov
na posameznem študijskem programu glede na vse študente (oz. stopnji študija).
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delež za izredni študij se izračuna kot razmerje med številom izrednih študentov glede na vse
študente na posamezni stopnji študija. Smiselno enako se določa delež za redni študij. Oba
deleža predstavljata razmerje v katerem se stroški delijo na izredni oz. redni študij znotraj
stopnje študija,
študijski programi, ki so razpisani samo na izrednem študiju, se v celoti knjižijo na izredni
študij.

d) Ključ za knjiženje stroškov plač
- plače vodstva (dekan, direktor, pomočnica direktorice) in strokovno-administrativnih služb se
praviloma knjižijo po splošnem ključu, razen v primerih, da posamezniki v določenih mesecih
delajo na določenem razvojno-raziskovalnem projektu (tabela 4).
- plače visokošolskih učiteljev in sodelavcev se knjižijo na posamezne raziskovalne projekte in
na študijsko dejavnost po stopnjah študija.
o na študijski dejavnosti se knjižijo plače po tabeli 5: Ključ za knjiženje plač
visokošolskih učiteljev in sodelavcev v prilogi. Ključi so pripravljeni na
predpostavki, da na 1. stopnji poučujejo predvsem asistenti, predavatelji, višji
predavatelji. Plače docentov, izrednih in rednih profesorjev pa se delijo med 1. in
2. stopnjo v razmerju 60 % na 1. stopnjo in 40 % na 2. stopnjo. Razmerje je
pripravljeno na osnovi predvidenih kontaktnih ur predavanj in vaj v 2016/2017 za
obvezne in izbirne predmete na 1. stopnji (2207 KU) in 2. stopnji (589 KU).
o Za delo na raziskovalno razvojnih projektih se knjižijo plače visokošolskih
sodelavcev, učiteljev glede na število delovnih ur na projektu upoštevajoč
odstotek zaposlitve na MFDPŠ.

Mag. Matjaž Pajk
Predsednik UO MFDPŠ
Pripravila: mag. Anja Lesjak
Direktorica MFDPŠ

Celje, 20.9.2017
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Potrjeno na 75.seji UO, 20.9.2017
Tabela 1: Ključa za delitev prihodkov iz koncesije 2017 na stroškovni mesti 1. in 2. stopnje, redni študij
Študenti/ključ
Število študentov 1. stopnja (redni študij)

181

Število študentov 2. stopnja (redni študij)

117

Sredstva TSF se knjižijo po naslednjem ključu na SM
Delež študentov 1. stopnja/vse študente (redni študij) = ključ za
delitev prihodkov koncesije na 1. stopnjo
Delež študentov 2. stopnja/vse študente (redni študij)
= ključ za delitev prihodkov koncesije na 2. stopnjo

0,61 SM 1. stopnja*
0,39 SM 2. stopnja*

*sredstva se porabljajo za študijsko dejavnost, to je za pedagoško in z njo povezano znanstvenoraziskovalno,
strokovno dejavnost, knjižničarsko, informacijsko dejavnost ter organizacijsko-upravno dejavnost.
Tabela 2: Splošni ključ 2017 – indirektni stroški
Splošni ključ
1. stopnja (ESD+PSD)
2. stopnja -Management znanja
Skupaj

redni

izredni

59,90 %

1,18 %

38,72 %

0,20 %

98,62 %

1,38 %

Tabela 3: Ključ za knjiženje pogodbenega dela in ostalih stroškov vezanih na izvedbo študijskih
programov
Ključ za knjiženje AH/POD –pedagoška izvedba in določenih stroškov vezanih na stopnjo
študija
redni
izredni
1.stopnja (ESD in PSD)
97 %
3%
2.stopnja (MZ)
99 %
1%
Vodenje in kakovost v izobraževanju (VKI)
0
100 %
Management razvoja kadrov (MRK)
0
100 %
3.stopnja - MZ3
0
100 %
Tabela 4: Ključ za knjiženje plač vodstva in strokovno administrativnega osebja
redni
1. stopnja (ESD in PSD)
59,90
2. stopnja (MZ)
38,72
Skupaj
98,62

izredni
1,18
0,20
1,38

Tabela 5: Ključ za knjiženje plač visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Izvolitveni naziv VU/VS
Asistenti, predavatelji, višji
predavatelji

1. stopnja (ESD in PSD)
100 %

2. stopnja (MZ)
0%

Docenti, izredni in redni profesorji
60 %
40 %
*Plača VU/VS se znotraj stopnje deli na redni in izredni študij po ključu iz tabele 3.
**Za delo na študijskih programih, ki se izvajajo samo na izredni način študija (MZ3, MRK in VKI), niso
predvidene zaposlitve pedagoškega osebja, ampak delo preko avtorskih pogodb.
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