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EVA 2013-3330-0157 

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za 
določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 6. in 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 in 47/13 - ZDU-1G) je Vlada Republike 
Slovenije na seji ….. dne ………… sprejela naslednji 

S K L E P :

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih 
in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije v predloženem besedilu in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

                                                                                        Tanja Šarabon
                                                                             GENERALNA SEKRETARKA

Priloga:
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev 

za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije

Sklep prejmejo: 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana
3. Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Mestni trg 4, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za notranje zadeve, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
5. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana

   6. Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem oziroma skrajšanem postopku v 
Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- mag. Urban Krajcar, generalni direktor Direktorata za znanost       



- dr. Tomaž Boh, vodja Sektorja za znanost
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora:

5. Kratek povzetek gradiva
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za 
izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije obsega naslednje: 
- za določanje obsega sredstev za raziskovalne projekte centrov odličnosti ter za določanje obsega 

sredstev za več stranske mednarodne raziskovalne projekte, se poleg povprečne cene ekvivalenta 
polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta cenovne kategorije D uporabljata 
tudi cenovni kategoriji B in C;

- namensko porabo sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna, se 
preveri tako, da se računovodsko ugotovljena dejanska poraba, ki se izkaže tudi v finančnem 
poročilu financerju v preteklem letu, primerja z nakazanimi sredstvi za preteklo leto;

- uvaja strožjo omejitev odstopanj v porabi sredstev za plače pri razporeditvi raziskovalnih ur na 
raziskovalce oziroma strokovno tehnične sodelavce; 

- dodatno opredeli, da ni mogoče dvakrat pridobiti sredstev za izvajanje iste vsebine, četudi gre na 
eni strani za izvajanje evropskih na drugi pa nacionalnih projektov in uredi način, s katerim je 
mogoče vsebinsko dopolnjevanje izvajanja; 

- spodbuja vključevanje invalidov v proces raziskovanja. 
6. Presoja posledic

a) na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v 
tekočem in naslednjih treh letih

DA / NE

b) na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

DA / NE

c) administrativne posledice DA / NE
č) na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
DA / NE

d) na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike DA / NE
e) na socialno področje DA / NE
f) na dokumenta razvojnega načrtovanja:

- na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja,
- na razvojne politike na ravni programov po 

strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

- na razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

DA / NE

6.a Predstavitev ocene finančnih posledic, višjih od 40 000 EUR



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t+1 t+2 t+3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (-) obveznosti za 
druga javna finančna sredstva

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP 
/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1

SKUPAJ:
II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra ukrepa, 
projekta/Naziv ukrepa, 

projekta

Šifra PP 
/Naziv PP

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t+1 

SKUPAJ:
II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t+1

SKUPAJ:

/OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V povezavi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):

- prihodkov državnega proračuna in/ali občinskih proračunov
- odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih/projektih sprejetih proračunov
- obveznosti za druga javno finančna sredstva (ostali viri), ki niso načrtovani na ukrepih/projektih 

sprejetih proračunov



II. Finančne posledice, ki so načrtovane za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
- II.a. Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Navede se proračunski uporabnik, ki financira projekt oz. ukrep; projekt oziroma ukrep, skozi 
katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b.). V primeru uvrstitve novega projekta oziroma ukrepa v Načrt razvojnih 
programov se navede:
- proračunskega uporabnika, ki bo financiral nov projekt oziroma ukrep;
- projekt oziroma ukrep, skozi katerega se bodo realizirali cilji vladnega gradiva ter 
- proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, ki bodo financirale nov projekt oziroma 
ukrep je potrebno izpolniti tudi točko II.b., saj je za nov projekt oziroma ukrep možno zagotoviti 
pravice porabe le s prerazporeditvijo iz proračunskih postavk, ki financirajo že sprejete oz. 
veljavne projekte in ukrepe.
- II.b. Manjkajoče pravice porabe se bodo zagotovile s prerazporeditvijo iz:

Navede se proračunskega uporabnika, sprejete (veljavne) ukrepe oziroma projekte, ki jih 
proračunski uporabnik izvaja ter proračunske postavke pripadajoče navedenemu proračunskemu 
uporabniku in so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov, in iz katerih se bodo s 
prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti na obstoječih projektih oziroma 
ukrepih in/ali novih projektih oziroma ukrepih navedenimi v točki II.a.
- II.c. Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov oz. povečanih odhodkov 

proračuna:
V kolikor se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili na načine določene v točkah 
II.a. in II.b. je možno povečanje odhodkov in izdatkov proračuna na podlagi določil zakona, ki 
ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. iz naslova priliva namenskih sredstev EU). Ukrepanje 
v primeru zmanjšanja prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne 
finance in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna./

6.b Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR
Gradivo nima finančnih posledic.
7. Predstavitev sodelovanja javnosti
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja DA / NE

/Če DA:
Datum objave: 24.12.2013
V razpravo so bili vključeni: 

- nevladne organizacije, 
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti, 
- občine in združenja občin oziroma navedba, da jih gradivo ne zadeva.

Mnenja, predloge, pripombe so podali:
- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Upoštevani so bili:
- v celoti
- v pretežni meri
- delno
- niso bili upoštevani, poročilo je bilo dano……………..

Bistvena odprta vprašanja:
-



__________________________________________________________________________
Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o…….,kar je razvidno v predlogu 
predpisa./

8. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane                                                             DA / NE
zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti  
9. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade                                                   DA / NE

dr. Jernej Pikalo
    MINISTER

PRILOGA: 
- Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za 

določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna 
Republike Slovenije

- Obrazložitev 
- Mnenja: Ministrstva za notranje zadeve, Službe Vlade RS za zakonodajo, 

Ministrstva za finance



PRILOGA 1

1. Zahteva predlagatelja za 
a) obravnavo neusklajenega gradiva DA / NE
b) za nujnost obravnave DA / NE
c) obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti DA / NE

2. Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA / NE

4. Gradivo je lektorirano        DA / NE
Lekturo opravila:
Helena Škerlep

5. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa vlade št. … z dne …
6. Predstavitev medresorskega usklajevanja
Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:

- Ministrstvu za finance
- Ministrstvu za notranje zadeve
- Službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo

Datum pošiljanja: 24.12.2013, 20.1.2014 in 7.2.2014
v celoti / v pretežni meri / delno
Bistvena odprta vprašanja:
- …
- ….

/Gradivo je usklajeno:

Priložiti mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno/

PRILOGE:
I. Mnenja: Ministrstva za finance, Ministrstva za notranje zadeve in Službe Vlade Republike 

Slovenije za zakonodajo 



PRILOGA 2

PREDLOG
(EVA 2013-3330-0157)

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 in 57/12 – ZPOP-1A) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

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 in 56/12), se v prvem 
odstavku 30. člena za besedo »odličnosti« črtata vejica in besedilo »ki se sofinancirajo iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,«, za besedo »kategorije« pa se doda besedilo 
»B, C ali«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) V okviru stroškovnih elementov ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih 
projektov, opredeljenih v prejšnjem odstavku, se priznajo tudi posredni (režijski) stroški v višini 
do 20 odstotkov vrednosti cene ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo 
raziskovalnega projekta D, pri čemer se ostali štirje elementi cene ekvivalenta polne zaposlitve 
znižajo.«.

Tretji odstavek se črta.

2. člen

Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Namensko porabo sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna, 
se preveri tako, da se računovodsko ugotovljena dejanska poraba, ki se izkaže tudi v finančnem 
poročilu financerju za navedene vrste izdatkov v tabeli v preteklem letu, primerja z nakazanimi 
sredstvi za preteklo leto.«.

3. člen

V 33. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»(1) V okviru odobrenih sredstev v strukturi programov oziroma projektov lahko poraba sredstev 
za plače odstopa do 5 odstotkov pri razporeditvi raziskovalnih ur na raziskovalce oziroma 
strokovno tehnične sodelavce.«.

Dosedanji prvi do deveti odstavek postanejo drugi do deseti odstavek.



V novem petem odstavku se za besedilom »fiksnih stroškov« doda besedilo »in stroškov 
upravljanja«, številka »12« se nadomesti s številko »15«, na koncu odstavka pa se doda nov 
stavek, ki se glasi: »Če je izvajalka univerza, velja omejitev za posamezno članico.«.

4. člen

V prvem odstavku 36. člena se za besedo »organizacije« doda besedilo »ali v posamezni
članici, če je izvajalka univerza,«, številka »12« pa se nadomesti s številko »15«. 

V drugem odstavku se za besedo »odličnosti« črtata vejica in besedilo »ki se sofinancirajo iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,«. 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:

»(3) Izvajanje raziskovalnih ali infrastrukturnih programov se vsebinsko lahko dopolnjuje z 
izvajanjem evropskih in drugih mednarodnih projektov, kar je dovoljeno izkazati kot njihovo 
sofinanciranje ob pogoju, da gre za vsebinsko povezane raziskave, ki se dopolnjujejo, in ne za 
podvajanje ter da hkrati tako vsebinsko in finančno povezovanje ni v nasprotju s pravili 
financerjev teh projektov.

(4) Če je v skupino, ki izvaja raziskovalni projekt ali raziskovalni program, vključen raziskovalec, 
ki ima status invalida, je dovoljeno del sredstev za pokrivanje materialnih stroškov in stroškov 
amortizacije raziskovalne opreme nameniti za nakup pripomočka, ki mu omogoči nemoteno 
raziskovalno delo, če za to ni mogoče pridobiti drugih javnofinančnih sredstev.«.

5. člen

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

Št. 

Ljubljana, dne … februarja 2014

EVA 2013-3330-0157

Vlada Republike Slovenije

                                                                                                    mag. Alenka Bratušek 

                                                                                                               predsednica



OBRAZLOŽITEV
I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa)

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A) Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za znanost, sprejme normative in standarde ter merila 
za določanje sredstev za financiranje Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.  

2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon.
Ni določenega roka

3. Splošna obrazložitev v zvezi s predlogom predpisa, če je potrebna.
Ni potrebna

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Poglavitne spremembe in dopolnitve Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev 
za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) so naslednje:

K 1. členu (30. člen):
Za določanje obsega sredstev za raziskovane projekte centrov odličnosti ter za določanje 
obsega sredstev za več stranske mednarodne raziskovane projekte, ki se financirajo prek 
mednarodnih organizacij in konzorcijev v okviru Evropske unije je bila kot možna kategorija 
določena samo kategorija D. S predlagano spremembo uredbe se omogoči izvajanje tudi v 
okviru kategorije B in C.

Popravek v začetku drugega odstavka pomeni bolj jasno dikcijo, črtanje besede "sorazmerno" 
pa  pomeni, da ni nujno, da se ostali stroškovni elementi znižajo sorazmerno, ampak se lahko 
po posameznih stroškovnih elementih različno – glede na dejanske stroške.

K 2. členu (32. člen):
V predlogu novele tega člena je poudarjeno, da se za namensko porabo sredstev šteje 
dejanska poraba, ki mora biti razvidna tako iz računovodskih izkazov kot tudi v finančnih 
poročilih, ki jih porabniki sredstev posredujejo financerju.

K 3. členu (33. člen): 
V veljavni uredbi je dovoljeno 15 odstotno odstopanje v strukturi porabe pri namenu stroški 
dela. Predlagana dopolnitev prvega odstavka na področju odstopanj za namen stroškov dela 
uvaja strožjo omejitev za odstopanje pri razporeditvi delovnih obremenitev, in sicer do največ 5 
odstotkov.



V dosedanjem četrtem odstavku predlagamo spremembo glede prenosa stroškov na nivoju 
organizacije, in sicer da se kot odstotek dovoljenega prenosa sredstev za materialne stroške 
raziskav v namen posrednih stroškov namesto sedanjih 12 določi 15 odstotkov. Omejitev velja 
na nivoju celotne raziskovalne organizacije. V primeru, da je raziskovalna organizacija univerza, 
omejitev velja za posamezno članico.

V okviru financiranja znanstveno raziskovalne dejavnosti, se financiranje posrednih stroškov ne 
zagotavlja, razen delno za javne raziskovalne zavode v obliki ustanoviteljih obveznosti, ki tudi 
na zadoščajo za celotno pokritje vseh nastalih posrednih stroškov (energija, voda, skupne 
službe …). V letu 2012 so se vsem raziskavam znižale cenovne kategorije za eno stopnjo, kar 
je imelo za posledico znižanje financiranja materialnih stroškov za 25 %. S tem se je za enak 
odstotek znižala osnova za pokrivanje posrednih materialnih stroškov (0,12*y*0,75=0,9y). 
Obseg sredstev, ki jih je dovoljeno porabiti za financiranje fiksnih stroškov se je zaradi znižanja 
cenovnih kategorij znižal Da bo omogočeno pokrivanje posrednih stroškov v še zadovoljivi meri, 
predlagamo zvišanje dovoljenega prenosa na 15 odstotkov.

K 4. členu (36. člen): 
Dopolnitev v prvem odstavku 36. člena je bila potrebna glede na predlog spremembe sedaj 
veljavnega četrtega odstavka 33. člena.

S predlaganim novim tretjim odstavkom tega člena se dodatno opredeli, da ni mogoče dvakrat 
pridobiti sredstev za izvajanje iste vsebine, četudi gre na eni strani za izvajanje evropskih na 
drugi pa nacionalnih projektov,  ter se uredi način, s katerim je mogoče vsebinsko dopolnjevanje 
izvajanja. Izvajanje raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov se vsebinsko 
lahko dopolnjuje z izvajanjem evropskih in drugih mednarodnih projektov, kar je dovoljeno 
izkazati kot njihovo sofinanciranje ob pogoju, da gre za vsebinsko povezane raziskave, ki se 
dopolnjujejo, in ne gre za podvajanje. Hkrati pa takšno vsebinsko in finančno povezovanje ne 
sme biti v nasprotju s pravili financerjev evropskih oziroma mednarodnih projektov.

Namen predlaganega novega četrtega odstavka tega člena je  spodbujati vključevanje invalidov 
v proces raziskovanja, in sicer po zgledu nekaterih drugih evropskih držav. S to določbo bi se 
dovolilo, če v okviru skupine, ki izvaja raziskovalni projekt oziroma raziskovalni program, 
raziskuje raziskovalec, ki ima status invalida, da se del sredstev iz sredstev za pokrivanje 
materialnih stroškov in stroškov amortizacije raziskovalne opreme nameni za nakup 
pripomočka, ki invalidu omogoči nemoteno raziskovalno delo, če zanj ni mogoče pridobiti drugih 
javno finančnih sredstev.

Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev  
za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije ne pomenijo 
dodatnega bremena za proračun Republike Slovenije.








	5DA3D4EC71BFB104C1257C7E004F1DBD_0.in.doc

		2014-02-13T15:24:32+0100
	Jernej Pikalo




