
neuradno prečiščeno besedilo 
 

   Stran | 1  
Pravilnik o koriščenju amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS 
 

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o koriščenju amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS obsega:  
- Pravilnik o koriščenju amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS z dne 24. 4. 2019 in  
- spremembe Pravilnika o koriščenju amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS, sprejete 29. 9. 2021. 

 
 
Na podlagi 92. člena Pravil Filozofske fakultete je Senat FF na svojih sejah dne 24. 4. 2019 in 
29. 9. 2021 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O KORIŠČENJU AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV  
IZ NASLOVA ARRS 

 
 

1. člen 
 
Sredstva za amortizacijo iz naslova raziskovalnih programov, temeljnih, aplikativnih in ciljnih  
raziskovalnih projektov, ki jih financira ali sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije (ARRS), se namenijo (a) za nakup raziskovalne opreme manjše vrednosti in 
(b) za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti. 
 

2. člen 
 

V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol se nanaša na kateri koli spol. 
 

3. člen 
 
Višino vsakoletnih sredstev za amortizacijo iz 1. člena Znanstvenoraziskovalnemu inštitutu 
Filozofske fakultete (ZIFF) sporoči Finančno računovodska služba Filozofske fakultete (FRS) v 
roku 15 dni od oddaje letnega računovodskega poročila. 
 

4. člen 
 
Iz vsakoletnih sredstev za amortizacijo raziskovalnih programov ter temeljnih, aplikativnih in 
ciljnih projektov se nameni: 

a) 65 % za nakup raziskovalne opreme manjše vrednosti,  
b) 35 % za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti. 

 
NAKUP RAZISKOVALNE OPREME MANJŠE VREDNOSTI 

 
5. člen 

 
Med raziskovalno opremo manjše vrednosti spadajo osebni ali prenosni računalniki, tiskalniki, 
tablice, optični bralniki in podobno. 
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Predračunska vrednost raziskovalne opreme manjše vrednosti v skladu s pravili ARRS za 
humanistiko in družboslovje ne sme presegati 4.999,99 EUR z DDV.  
 

6. člen 

 
V skladu s 3. in 4. členom se določena sredstva za nakup raziskovalne opreme manjše vrednosti 
razdelijo po stroškovnih mestih raziskovalnih programov sorazmerno s številom letnih 
raziskovalnih ur raziskovalnih programov ter temeljnih, ciljnih in aplikativnih projektov. Pri 
izračunu razpoložljive višine sredstev v okviru raziskovalnih programov in projektov se poleg 
njihovega obsega (tj. števila letnih raziskovalnih ur) upošteva tudi cenovni razred raziskovalnih ur. 
 

7. člen 
 
Višina amortizacijskih sredstev, izračunana po metodologiji iz 6. člena in namenjena nakupu 
raziskovalne opreme manjše vrednosti, in poraba teh sredstev se za posamezno stroškovno mesto 
evidentirata v spletni aplikaciji EFAMT kot sredstva za investicije. Skrbnik sredstev je vodja 
programske skupine.  
 

8. člen 
 
Amortizacijska sredstva se lahko porabijo do izteka obdobja financiranja raziskovalnega programa. 
Postopek naročanja (tj. izstavitev naročilnice ali podpis pogodbe) mora biti dokončan vsaj 3 mesece 
pred formalnim zaključkom financiranja raziskovalnega programa.  
 

9. člen 
 
Po zaključku financiranja raziskovalnega programa z neporabljenimi amortizacijskimi sredstvi 
razpolaga Filozofska fakulteta. V skladu s pravili ARRS jih fakulteta nameni za nakup opreme v 5 
letih po zaključku programa oziroma vrne financerju, če jih zaradi negativnega poslovnega izida 
institucije ob zaključku poslovnega leta ni mogoče razporediti med časovne razmejitve. 
 

NAKUP RAZISKOVALNE OPREME VEČJE VREDNOSTI 
 

10. člen 
 
V raziskovalno opremo večje vrednosti spada raziskovalna infrastruktura, katere predračunska 
vrednost je v skladu s pravili ARRS za humanistiko in družboslovje najmanj 5.000,00 EUR z DDV. 
 

11. člen 
 
Za pripravo in izvedbo internega razpisa za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti Svet ZIFF 
imenuje petčlansko komisijo, ki jo sestavljajo tri članice sveta ZIFF, prodekanja za 
znanstvenoraziskovalno delo in strokovna vodja ZIFF. Komisija ima mandat 4 leta. Komisija 
pripravi interni razpis za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti, v katerem določi tudi kriterije 
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izbire, in ga objavi do konca marca tekočega leta. Rok za prijavo na razpis ne sme biti krajši od 10 
delovnih dni.   
 
ZIFF posreduje obvestilo o internem razpisu za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti 
vodjem programskih in projektnih skupin po elektronski pošti.  
 
Komisija pregleda vloge in v 15 delovnih dneh odloči o izbiri. 
 

12. člen 
 
Postopek naročanja raziskovalne opreme večje vrednosti mora biti dokončan najkasneje do 15. 10. 
v tekočem letu.  
 

13. člen 
 
Predlagateljica nakupa raziskovalne opreme večje vrednosti že ob nabavi določi skrbnico 
raziskovalne opreme, ki je odgovorna za njeno učinkovito in racionalno uporabo ter poroča o 
izkoriščenosti opreme (vodenje evidenčne knjige uporabe). Cenik uporabe raziskovalne opreme v 
vrednosti nad 15.000,00 EUR se določi v skladu z navodili ARRS. 
     

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
 
V letu 2019 se interni razpis za nakup raziskovalne opreme večje vrednosti objavi do konca maja 
2019. 

 
15. člen 

 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za investicijsko vzdrževanje 
ARRS, ki ga je Senat FF sprejel na svoji redni seji dne 18. 9. 2013. 
 

16. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat FF.               
 
 
V Ljubljani, 29. septembra 2021 

Senat Filozofske fakultete 
 

prof. dr. Roman Kuhar 
  dekan                                                                                       


