
 PREDLOG 

 

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) Vlada 

Republike Slovenije izdaja 

 

Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev 

za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije 

 

1. člen  

V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 

9/18) se v 14. členu peti odstavek spremeni tako, da se glasi:    

»(5) Cenovna kategorija se lahko spremeni na predlog izvajalca raziskovalnega programa oziroma 

raziskovalnega projekta.«. 

V osmem odstavku se beseda »junija« nadomesti z besedo »septembra«. 

 

2. člen 

 

V 17. členu se v drugem odstavku v drugem stavku beseda »naziv« v različnih sklonih nadomesti z 

besedama »delovno mesto« v ustreznem sklonu, za besedo »tri« se doda beseda »plačne«, za besedo 

»mase« pa se doda beseda »sredstev«. 

 

 

3. člen 

 

V 18. členu se v drugem odstavku v drugem stavku beseda »naziv« v različnih sklonih nadomesti z 

besedama »delovno mesto« v ustreznem sklonu, za besedo »tri« se doda beseda »plačne«, za besedo 

»mase« pa se doda beseda »sredstev«. 

 

4. člen 

 

V 19. členu se v drugem odstavku v drugem stavku beseda »naziv« v različnih sklonih nadomesti z 

besedama »delovno mesto« v ustreznem sklonu, za besedo »tri« se doda beseda »plačne«, za besedo 

»mase« pa se doda beseda »sredstev«. 

 

5. člen 

V 21.  členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 

https://www.arrs.si/sl/akti/zak-RRD-sept11.asp


»– obdobje treh let v osnovnem plačnem razredu in eno leto z upoštevanim napredovanjem za dva 

plačna razreda glede na osnovni plačni razred za delovno mesto »mladi raziskovalec«, določen s 

kolektivno pogodbo, ki ureja raziskovalno dejavnost;« 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

6. člen 

 

Predlog za spremembo cenovne kategorije raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta 

se lahko za leto 2019 vloži do konca oktobra 2019. 

 

7. člen 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

  

Št. 007-8/2019-1 

Ljubljana, dne 

EVA 2019-3330-0042 

  

Vlada Republike Slovenije 

Marjan Šarec 

predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 

Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 

– ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) v določbah 13. člena določa, da 

normative in standarde ter merila za določanje sredstev za financiranje Raziskovalne in inovacijske 

strategije Slovenije po tem zakonu sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega 

za znanost, oziroma ministra, pristojnega za tehnologijo. Z normativi in standardi se podrobneje določi 

pogoje, kriterije, merila za določitev obsega sredstev za izvedbo raziskovalnih in razvojnih programov 

in projektov, ki se izvajajo v okviru Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije in spremljanje ter 

poraba proračunskih sredstev. 

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, 

financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 

9/18; v nadaljevanju: uredba), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije, določa normative in standarde, 

kot podlago za določitev obsega sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 

programov, raziskovalnih projektov, infrastrukturnih programov, programa usposabljanja mladih 

raziskovalcev, ustanoviteljskih obveznosti in ostalih povračil v zvezi z delom in drugih osebnih 

prejemkov, katerih izvajanje se financira iz Proračuna Republike Slovenije, za določitev cene 

ekvivalenta polne zaposlitve ter za spremljanje in porabo sredstev proračuna. 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS) je z dopisom št. 

007-8/2019-2 z dne 23. 7. 2019 na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport posredovala predlog 

sprememb in dopolnitev uredbe, z zaprosilom za posredovanje v sprejem Vladi Republike Slovenije. 

Predlagane spremembe in dopolnitve obsegajo: 

 

1. Spremembo besedila v 14. členu veljavne uredbe 

 

Glede na določila uredbe o normativih se raziskave razvršča v cenovne kategorije od A do F. Pri tem 

se upošteva: 

•okolje, kjer se raziskava izvaja;  

•potrebno raziskovalno opremo in druga, za izvajanje raziskav potrebna osnovna sredstva;  

•neposredne stroške materiala in stroške storitev ter 

•posebne pogoje pri izvajanju programa oziroma projekta.  

 

Raziskovalne organizacije lahko tekom izvajanja raziskave predlagajo spremembo cenovne kategorije. 

Po spremembi cenovne kategorije obseg financiranja ostane enak, prerazporedi se zgolj struktura 

financiranja med ekonomskimi nameni.  

 

Glede na to, da je financiranje normirano tako po višini, kot tudi po strukturi stroškov, se s tem, ko se 

omogoči prilagoditev cenovne kategorije, zagotovi financiranje po dejanski strukturi stroškov, ki je najbolj 

ustrezno za posamezno vrsto raziskave. 

 

Trenutno veljavna uredba o normativih ima v zvezi z možnostjo spremembe cenovne kategorije  

določene omejitve, ki so se izkazale, da onemogočajo prilagoditev strukture financiranja dejansko 

potrebnim stroškom. Predlog spremembe uredbe nekatere omejitve odpravlja. S predlagano 

spremembo uredbe o normativih bo podaljšan čas, v katerem lahko izvajalci podajo vlogo za 

spremembo cenovne kategorije, iz konca junija na konec septembra.  Za leto 2019 bo glede na 

prehodno določbo vloge izjemoma možno oddati do konca oktobra 2019. Predlog spremembe uredbe 

o normativih in standardih odpravlja omejitev, da se za posamezen raziskovalni projekt ali raziskovalni 

program lahko spremembo cenovne kategorije izvede samo enkrat in še to praviloma samo za en plačni 

razred. Izvajalec bo glede na predlagano spremembo predlagal spremembo cenovne kategorije večkrat 

in predlagal strukturo financiranja po ekonomskih namenih glede na dejanske stroške pri izvajanju 

raziskave. Sprememba cenovne kategorije pa ne bo imela vpliva na znižanje ali zvišanje obsega 

finančnih sredstev, skupni obseg financiranja bo v primeru spremembe cenovne kategorije ostal 

nespremenjen. 



 

 

2. Spremembo besedila v 17., 18. in 19. členu veljavne uredbe  

 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z veljavno ureditvijo napredovanja javnih uslužbencev s 

področja raziskovalne dejavnosti (plačna skupina H), ki nima delovnih mest z nazivi, kot jih definira 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ter jasnejši zapis, to je, da se napredovanje nanaša na plačne 

razrede ter jasnejši zapis glede pojma mase, ki se upošteva v izračunu za povprečne plače. 

 

3. Spremembo besedila v 21. členu veljavne uredbe  

 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev določitve obsega financiranja plač mladim raziskovalcem z 

Aneksom h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 80/18, v nadaljnjem 

besedilu: aneks h kolektivni pogodbi), s katerim je bilo dogovorjeno zvišanje plač s 1. januarjem 2019 

za en plačni razred in s 1. novembrom 2019 še za en plačni razred. 

 

Trenutno veljavna uredba o normativih in standardih določa, da se višina financiranja stroškov plač za 

mlade raziskovalce določi tako, da se pri štiri letnem financiranju upošteva za tri leta usposabljanja 30. 

plačni razred (izhodiščni razred) in eno leto 32. plačni razred (napredovanje za 2 razreda). Navedena 

ureditev je bila skladna s Kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 

50/1992 - popr., 5/1993, 18/1994 - ZRPJZ, 50/1994, 45/1996, 40/1997 - ZDMPNU, 51/1998, 73/1998 - 

popr., 39/1999 - ZMPUPR, 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001 - popr., 43/2006 - ZKolP, 

61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010, 89/2010, 40/2012, 3/2013, 46/2013, 67/2013, 7/2014, 52/2014, 

3/2015, 55/2015, 106/2015, 4/2016, 51/2016, 3/2017, 38/2017, 46/2017, 46/2017, 3/2018, 47/2018), kot 

je bila v veljavi do sklenitve navedenega aneksa h kolektivni pogodbi.  

 

Predlog spremembe uredbe določa, da se pri določitvi obsega financiranja stroškov plač za mlade 

raziskovalce, katerih usposabljanje običajno traja 4 leta, upošteva: obdobje treh let v osnovnem plačnem 

razredu in eno leto z upoštevanim napredovanjem za dva plačna razreda glede na osnovni plačni razred 

za delovno mesto »mladi raziskovalec«, določen s kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost. Plačni 

razred v predlagani spremembi uredbe je določen opisno, kar pomeni, da uredbe ob naslednjem 

zvišanju cenovnega razreda ne bo potrebno prilagajati.  

 

 


