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Leto XXXII

VLADA
1535.

Uredba o načinu ugotavljanja kriterijev
za priznanje statusa splošno koristne
organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti
in za določitev višine namenske državne
finančne pomoči za plačilo prispevkov
zavarovanca za socialno varnost njihovih
uslužbencev

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08,
38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17)
ter za izvrševanje prvega odstavka 5. člena, prvega odstavka
27. člena in tretjega odstavka 29. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF
in 100/13) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje
statusa splošno koristne organizacije cerkvi
ali drugi verski skupnosti in za določitev višine
namenske državne finančne pomoči za plačilo
prispevkov zavarovanca za socialno varnost
njihovih uslužbencev

bogatijo nacionalno identiteto državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije.
3. člen
(način ugotavljanja statusa splošno koristne organizacije)
(1) Cerkev ali druga verska skupnost izkaže, da ima njeno
delovanje pomembno vlogo v javnem življenju, če opravlja vsaj
tri dejavnosti s področja socialne države, med drugim kulturno,
vzgojno, izobraževalno, solidarnostno ali karitativno dejavnost.
(2) Cerkev ali druga verska skupnost izkaže, da njene
dejavnosti bogatijo nacionalno identiteto državljanov Republike
Slovenije, če imajo njeni pripadniki večinski delež med celotnim
prebivalstvom Republike Slovenije ali če avtohtono deluje na
območju Republike Slovenije.
(3) Delež pripadnikov cerkve ali druge verske skupnosti
med celotnim prebivalstvom se lahko dokazuje tudi prek podatkov zadnjega popisa prebivalstva, avtohtonost delovanja
cerkve ali druge verske skupnosti pa tudi z dokazilom, da je
na območju Republike Slovenije delovala vsaj 80 let pred
uveljavitvijo ZVS.
III. KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE NAMENSKE
DRŽAVNE FINANČNE POMOČI ZA PLAČILO PRISPEVKOV
ZAVAROVANCA ZA SOCIALNO VARNOST NJIHOVIH
USLUŽBENCEV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

4. člen

1. člen

(višina namenske državne finančne pomoči za plačilo
prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih
uslužbencev)

(vsebina)
Ta uredba ureja način ugotavljanja zakonskih kriterijev
za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali
drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne
finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno
varnost njihovih uslužbencev.
II. KRITERIJI ZA PRIZNANJE STATUSA SPLOŠNO
KORISTNE ORGANIZACIJE
2. člen
(cerkev ali druga verska skupnosti kot splošno
koristna organizacija)
Cerkvi ali drugi verski skupnosti se prizna status splošno
koristne organizacije iz 5. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13;
v nadaljnjem besedilu: ZVS), če izkaže, da ima njeno delovanje
pomembno vlogo v javnem življenju in če njene dejavnosti

(1) Višina namenske državne finančne pomoči za plačilo
prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkve ali druge verske skupnosti se določi v odstotku od osnove
iz prvega odstavka 27. člena ZVS glede na to, ali je cerkvi ali
drugi verski skupnosti priznan status splošno koristne organizacije.
(2) Če je cerkvi ali drugi verski skupnosti priznan status
splošno koristne organizacije, namenska državna finančna pomoč znaša 100 odstotkov osnove iz prejšnjega odstavka.
(3) Če cerkvi ali drugi verski skupnosti ni priznan status
splošno koristne organizacije, namenska državna finančna pomoč znaša 60 odstotkov osnove iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priznanje pravic na podlagi statusa splošno koristne
organizacije po drugih zakonih)
Način ugotavljanja in priznavanja statusa splošno koristne organizacije po določbah te uredbe se lahko uporabi tudi
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pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravic ali
pravnih koristih cerkva in drugih verskih skupnosti na podlagi
drugih zakonov.
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku v tabeli vrstica s študijsko
skupino 2 spremeni tako, da se glasi:
»

(način preverjanja izpolnjevanja statusa)
Izpolnjevanje zakonskih pogojev za pridobitev statusa
splošno koristne organizacije pristojni organ preveri na zahtevo posamezne cerkve ali druge verske skupnosti v okviru
postopka odločanja o upravičenosti do sredstev za financiranje
državne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno
varnost, vendar ne več kot enkrat letno.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(ugotavljanje statusa splošno koristne organizacije
za registrirane cerkve ali druge verske skupnosti)
Pristojni organ izpolnjevanje statusa splošno koristne organizacije iz 2. člena te uredbe ter višine namenske državne
finančne pomoči iz 4. člena te uredbe za registrirane cerkve in
druge verske skupnosti preveri po uradni dolžnosti na podlagi
podatkov iz Registra cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji ter o tem izda odločbo v štirinajstih dneh od
uveljavitve te uredbe.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-30/2022
Ljubljana, dne 11. maja 2022
EVA 2022-3340-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1536.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o javnem financiranju visokošolskih zavodov
in drugih zavodov

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni
list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17,
175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22 – ZUPŠ-1) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih zavodov in
drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17 in 24/19) se v 5. členu
v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »Uradni list
RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17
– ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US in 54/22
– ZUPŠ-1«.

2

1,75

01 izobraževalne znanosti in izobraževanje
učiteljev
02 umetnost in humanistika –
brez podpodročja 021 umetnost
09 zdravstvo in socialna varnost –
brez podpodročij 0911 zobozdravstvo,
0912 medicina, 0913 zdravstvena nega
in babištvo, 0916 farmacija
10 transport, varnost, gostinstvo in turizem,
osebne storitve
«.

3. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti
s številko »20«, številka »24« pa s številko »19«.
4. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti
s številko »20«, številka »24« pa s številko »19«.
5. člen
V 9. členu se v tretjem odstavku številka »25« nadomesti
s številko »20«.
6. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku besedilo »povprečje
vsote sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter tržnih sredstev v koledarskih letih n-2 in n-1 visokošolskega zavoda i« nadomesti z besedilom »povprečje vsote
sredstev za znanstvenoraziskovalno in razvojno dejavnost ter
tržnih sredstev v koledarskem letu n-2 in vsote sredstev v letu
n-1 visokošolskega zavoda i«.
V četrtem odstavku se številka »18« nadomesti s številko »17«.
7. člen
V 11. členu se v drugem odstavku številka »5« nadomesti
s številko »21«.
8. člen
Za 15. členom se dodajo novi, 15.a, 15.b, 15.c in
15.č člen, ki se glasijo:
»15.a člen
(določitev pogodbenega obdobja novemu javnemu
visokošolskemu zavodu oziroma ob dodelitvi nove koncesije)
Prvo pogodbeno obdobje za nov javni visokošolski zavod oziroma za zasebni visokošolski zavod ob novo dodeljeni
koncesiji za študijski program se začne s tistim letom tekočega
štiriletnega pogodbenega obdobja, s katerim ta zavod vstopi
v javno financiranje študijske dejavnosti, in zaključi z zadnjim
letom istega tekočega štiriletnega pogodbenega obdobja.
15.b člen
(način določitve sredstev TSF za nov
javni visokošolski zavod)
(1) Sredstva TSF-Z se določijo ob upoštevanju števila
razpisanih mest in števila vpisanih študentov brez absolventov
in ponavljalcev v redni študij prve in druge stopnje v posameznem študijskem letu.
(2) V prvem letu izvajanja študijske dejavnosti iz prejšnjega člena se letna sredstva izračunajo tako, da se število razpisanih mest za vse letnike prihodnjega študijskega leta pomnoži
z vrednostjo sredstev na študenta in sorazmerno preračuna na
število mesecev delovanja v tem koledarskem letu. V drugem in
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vsakem naslednjem letu se upošteva število razpisanih mest za
vpis v prvi letnik prihodnjega študijskega leta in število vpisanih
študentov na dan 30. oktobra preteklega koledarskega leta,
pomnoženih z vrednostjo sredstev na študenta, in sorazmerno
preračunano na število mesecev posameznega študijskega
leta v tistem koledarskem letu, pri čemer se upošteva, da vsi
vpisani študenti napredujejo v višji letnik.
(3) Vrednost sredstev na študenta za študijske programe
s področij KLASIUS-P-16 01, 02 (brez podpodročja 021), 03,
04, 09 (brez podpodročij 0911, 0912, 0913 in 0916) in 10 je
2.947,79 eura na študenta, za druga študijska področja pa
4.739,82 eura na študenta. Vrednost se praviloma usklajuje
letno, pri čemer se upošteva realna rast bruto domačega proizvoda za preteklo leto. Določi se s sklepom ministra v skladu
s proračunskimi zmožnostmi.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena visokošolskemu
zavodu od dneva vpisa v sodni register do 1. oktobra prvega
leta delovanja pripadajo tudi začetna sredstva za ustanovitev
in začetek dela, in sicer za stroške dela vodstva in strokovnih
služb ter stroške blaga in storitev na podlagi dejansko nastalih
stroškov, pri čemer so ta sredstva vključena v TSF-Z sredstva
zavoda tistega leta.
(5) V skladu s tem členom se sredstva določajo za čas
trajanja študijskega programa prve vpisane generacije. Po tem
obdobju se sredstva TSF-Z določajo v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu, in sicer se v sredstva f-TSF-Z prenese 87 %
sredstev TSF zadnjega leta financiranja študijskega programa
v skladu s tem členom.
15.c člen
(način določitve sredstev TSF za zasebni visokošolski zavod
ob dodelitvi nove koncesije za študijski program)
(1) Sredstva TSF-Z se določijo ob upoštevanju števila
razpisanih mest za vpis v prvi letnik in števila vpisanih študentov brez absolventov in ponavljalcev v redni študij po posameznem koncesioniranem študijskem programu v posameznem
študijskem letu.
(2) V prvem letu izvajanja koncesioniranega študijskega
programa iz 15.a člena te uredbe se letna sredstva izračunajo
tako, da se število razpisanih mest prihodnjega študijskega
leta pomnoži z vrednostjo sredstev na študenta in sorazmerno
preračuna na dva meseca delovanja v tem koledarskem letu.
V drugem in vsakem naslednjem letu se upošteva število razpisanih mest prihodnjega študijskega leta in število vpisanih
študentov na dan 30. oktobra preteklega koledarskega leta,
pomnoženih z vrednostjo sredstev na študenta, in sorazmerno
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preračunano na število mesecev posameznega študijskega
leta, pri čemer se upošteva, da vsi vpisani študenti napredujejo
v višji letnik.
(3) Vrednost sredstev na študenta za študijske programe s področij KLASIUS-P-16 01, 02 (brez podpodročja 021),
03, 04, 09 (brez podpodročij 0911, 0912, 0913 in 0916) in 10 je
2.947,79 eura na študenta, za druga študijska področja pa
4.739,82 eura na študenta. Vrednost se praviloma usklajuje
letno, pri čemer se upošteva realna rast bruto domačega proizvoda za preteklo leto. Določi se s sklepom ministra v skladu
s proračunskimi zmožnostmi.
(4) V skladu s tem členom se sredstva določajo za čas
trajanja študijskega programa prve vpisane generacije. Po
tem obdobju se sredstva TSF-Z določajo v skladu z Zakonom
o visokem šolstvu, in sicer se v sredstva f-TSF prenese 87 %
sredstev TSF zadnjega leta financiranja koncesioniranega študijskega programa v skladu s tem členom.
15.č člen
(določitev sredstev RSF za nove javne visokošolske zavode
oziroma ob dodelitvi nove koncesije)
Sredstva RSF se novemu javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu visokošolskemu zavodu ob novo dodeljeni
koncesiji za študijski program za prvo pogodbeno obdobje iz
15.a člena te uredbe ne določijo, če ta vstopi v javno financiranje študijske dejavnosti potem, ko se je tekoče štiriletno
pogodbeno obdobje že začelo. Sredstva RSF se mu določijo
za naslednje štiriletno pogodbeno obdobje, ko je visokošolski
zavod v skladu s tretjim odstavkom 72.f člena Zakona o visokem šolstvu vključen v pogajanja.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-183/2022
Ljubljana, dne 11. maja 2022
EVA 2022-3330-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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