
Upravni odbor Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor v skladu z določili 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, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 15/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – 
odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1) – v nadaljevanju Zakon dne 4.7.2022 na svoji 72. seji sprejel:  
 
 

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) Alma Mater 
Europaea – Evropski center, Maribor (v nadaljevanju: AMEU – ECM), se v okviru sredstev, ki 
jih AMEU – ECM v tekom letu pridobi s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
(MIZŠ), se razporeja letna sredstva za javno financiranje študijske dejavnosti, ki zajema:  

- pedagoško in z njo povezana znanstvenoraziskovalna in strokovna dejavnost,  
- knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno in drugo infrastrukturno 

dejavnost.  
 

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

A. Sredstva TSF za:  
o pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev,  
o razvojne naloge na področju kakovosti,  
o knjižnico, informacijsko,  
o organizacijsko, upravno, strokovno in drugo infrastrukturno dejavnost in  
o plačilo obresti in odplačilo kreditov.  

 
B. Sredstva RSF za:  

 
o namene za katere so sredstva pridobljena.  

 
3. člen 

 
Sredstva za pedagoško in z njo povezano znanstveno raziskovalno, razvojno ter strokovno 
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 in prispevkov za visokošolske učitelje in sodelavce, 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 perspektive,  

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

- naloge na področju kakovosti.   
 

4. člen 
 
Sredstva za knjižnično, informacijsko dejavnost pri izvajanju javne službe so namenjene 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 storitev, vezane na knjižnično, informacijsko in drugo 

strokovno dejavnost.  
 

5. člen 
 
Sredstva za organizacijsko, upravno, strokovno 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.  
 
 
 
 
 



6. člen 
 
Stroški za pedagoško in z njo povezano znanstveno-raziskovalno dejavnost se za javno službo 
izračunavajo po dejanskih stroških izvedbe študijskega programa za izvajanje javne službe za 
izvajanje koncesioniranega študijskega programa, kar vključuje predavanja, vaje, klinično in 
drugo prakso ter druge povezane stroške za pedagoški proces.  
 
Stroški za knjižničarsko, informacijsko, organizacijsko, upravno, strokovno in drugo 
infrastrukturno dejavnost (režijski stroški) za izvajanje koncesioniranih študijskih programov 
za vsak koncesioniran študijski program se izračunavajo v višini desetine vseh skupnih režijskih 
stroškov, razen tistih, ki so vezni na določno lokacijo.  
 
Če se na določeni lokaciji izvaja le en študijski program, ki se izvaja tako v obliki javne službe 
za izvajanje koncesioniranega študijskega programa kot v obliki izrednega študija, se režijski 
stroški lokacije delijo na polovico.  
 
 

II. KONČNE DOLOČBE 
 

7. člen 
 
Merila za razporejanje sredstev za študijsko dejavnost stopijo v veljavo z dnem potrditev na 
Upravnem odboru AMEU – ECM.  
 
Maribor, 2.7.2022 
 

Smiljan Perovič lr 
Predsednik Upravnega odbora AMEU – ECM 

 


