METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV STANDARDNE LESTVICE STROŠKA NA ENOTO
Osnova za izračun standardne lestvice stroška na enoto so pravna izhodišča in cena za financiranje raziskovalno
razvojnih dejavnosti v Sloveniji Agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: ARRS) za
leto 2017.
ARRS letno določa izhodišča in cene. Pravne podlage za določanje cen so:
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-UPB1 in 61/06 ZDru-1, 112/07, 9/11 in
57/12-ZPOP-1A);
- Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03
in št. 105/10);
- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz
Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012, 15/2014, 103/15 in 27/17);
- Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017; https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-17.asp
Pri določitvi standardne lestvice stroška na enoto je uporabljena pravna podlaga in metodologija določitve letne
vrednosti financiranja zaposlenih, ki izvajajo RR projekte, za leto 2017.

VII.1. DOLOČANJE VREDNOSTI ZA FINANCIRANJE AKTIVNOSTI
ARRS določa vrednosti za financiranje raziskovalnega dela kot letni strošek zaposlenih za izvajanje RR projektov,
ki predstavlja ekvivalent polne zaposlitve raziskovalca (FTE).
Vrednost je definirana na osnovi izhodišč v Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje
raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije o ceni raziskovalne ure, in sicer:
-

določene vrednosti posameznih elementov cene in cenovnih kategorij izraženih v točkah,
določenih deležev stroškov plače ter pripadajočih prispevkov delodajalca, stroškov blaga in storitev ter
amortizacije,
določenih kategorij raziskav in
določene vrednosti obračunske točke za posamezno leto.

Vrednost obračunske točke za določitev cene ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017 znaša 289,03 EUR (ARRS,
https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/cena-17.asp).
Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2017, ki se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za
izvajanje raziskovalnih projektov za posamezne kategorije za pokrivanje stroškov, je sledeča:
plače
prispevki delodajalca
blago in storitve
amortizacija
skupaj
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30.855
4.964
9.809
2.771
48.399

30.855
4.964
13.838
5.185
54.842

30.855
4.964
18.394
8.772
62.985

30.855
4.964
23.018
11.645
70.482

30.855
4.964
27.421
14.603
77.843

30.855
4.964
31.841
17.561
85.221

VII.2. DOLOČITEV STANDARDNE LESTVICE STROŠKA NA ENOTO ZA
AKTIVNOSTI V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA
Standardna lestvica stroška na enoto v okviru javnega razpisa se določi ločeno za sofinanciranje stroškov dela
raziskovalcev in za sofinanciranje stroškov dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, ki izvajajo RRI operacije.
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VII.2.1. Raziskovalci
Osnova za določitev standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev je letna »Cena ekvivalenta
polne zaposlitve«, pri čemer se upoštevajo le stroški plače in prispevki delodajalca. Višina sredstev, ki je namenjena
pokrivanju stroškov plač ter prispevkov, je v vseh cenovnih kategorijah enaka in znaša 35.819 EUR.
Vrednost, izražena v €
30.855
4.964
35.819

PLAČE
PRISPEVKI DELODAJALCA
SKUPAJ

Iz letne vrednosti standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev, ki izvajajo RRI projekt, je
izračunana vrednost dela na uro, pri čemer se je upoštevalo 1.700 ur/leto. Izračun je zaokrožen navzdol.
Vrsta stroška
Stroški dela raziskovalcev

Vrednost na uro
21,00 EUR

Iz zapisanega izhaja, da znaša standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela raziskovalcev: 21,00 EUR
za uro opravljenega dela na RRI operaciji.
VII.2.2. Strokovni in tehnični sodelavci
Osnova za določitev standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela strokovnih in tehničnih sodelavcev v
okviru RRI operacije je prav tako letna »Cena ekvivalenta polne zaposlitve« v delu stroškov plač in prispevkov
delodajalca, pri čemer se skladno s 1. odstavkom 23. člena Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev
za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije višina sredstev določi s
faktorjem 2/3 (dve/tretjini) in znaša: 23.879,33 EUR.
Vrednost, izražena v €
20.570,00
3.309,33
23.879,33

PLAČE
PRISPEVKI DELODAJALCA
SKUPAJ

Iz letne vrednosti standardne lestvice stroška na enoto za stroške dela strokovnih in tehničnih sodelavcev, je
izračunana vrednost dela na uro, pri čemer se je upoštevalo 1.700 ur/leto. Izračun je zaokrožen navzdol.
Vrsta stroška
Stroški dela strokovnih in tehničnih
sodelavcev

Vrednost na uro
14,00 EUR

Iz zapisanega izhaja, da znaša standardna lestvica stroška na enoto za stroške dela strokovnih in tehničnih
sodelavcev: 14,00 EUR za uro opravljenega dela na RRI operaciji.
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