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PRILOGA: 
 
»PRILOGA 1:   
           
 
 

OBRAZEC ZA OPREDELITEV CENOVNE KATEGORIJE 
RAZISKOVALNEGA PROGRAMA/PROJEKTA 

 
 
Matična raziskovalna organizacija:       
 
Šifra in naslov raziskovalnega programa/projekta:    
      
 
Vodja raziskovalnega programa/projekta:        
 
 
Dejavniki opredelitve cenovne kategorije: 
 
1. Okolje, v katerem se raziskave pretežno izvajajo (označite eno od možnosti in 

navedite število točk): 
 

 a)    v kabinetu (do 30 točk) ....................................................................  ...........    točk  
 
 b)    v laboratoriju (do 50 točk)  ...............................................................  ...........    točk 
 
 c)    na terenu (do 40 točk)  .................  ..............................................................    točk 

 
 
2. Raziskave se najmanj 25 % časa izvajajo zunaj sedeža raziskovalne organizacije (v 

nadaljnjem besedilu: RO) (označite eno od možnosti in navedite število točk): 
 

 a)    v Sloveniji – člani skupine se vračajo v kraj bivanja (do 5 točk).. ....  ...........    točk 
 
 b)    v Sloveniji – člani skupine prenočujejo v kraju izvajanja raziskav  
 (do 10 točk) .....................................................................................  ..........     točk 
 
 c)    raziskave se izvajajo v tujini (do 20 točk) ........................................  ..........     točk 

 
 
 
3. Oprema in druga sredstva, potrebna za izvedbo raziskav (če katera od možnosti 

ustreza, jo/jih označite in navedite število točk): 
 

 a)    kabinetne raziskave – za izvajanje je potrebna računalniška oprema,  
 vredna najmanj 50.000 EUR (do 15 točk)…………………………….. .........     točk 
 
 b)    laboratorijske raziskave – za izvajanje je potrebna laboratorijska in 

računalniška oprema (do 30 točk) ..............................................................     točk 
 
 c)    terenske raziskave – za izvajanje je potrebna posebna oprema 
            (do 25 točk)……………………………………………………….  ...................     točk 
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d) ne glede na razvrstitev programa oziroma projekta se dodeli (označite 
ustrezno): 

       za izvedbo raziskav je potrebna raziskovalna ali druga 
infrastrukturna oprema ali osnovna sredstva (v vrednosti 
posameznega instrumenta nad 50.000 EUR); delovanje te opreme 
ni v celoti pokrito iz proračunskih sredstev, npr. za infrastrukturne 
centre .......................................................................................................... 15 točk 

 
       za izvedbo raziskav je treba vzdrževati infrastrukturne objekte (npr. 

nasade, osnovno čredo) in se ne financirajo iz proračunskih 
sredstev ....................................................................................................... 15 točk 

 
       na terenu se uporabljajo posebna prevozna sredstva (terenska 

vozila, prevozna terenska merilna oprema itd.) ............................................ 5 točk 
 
 
 
4. Neposredni materialni stroški in stroški storitev (nujno označite točko a ali b, dodatno 

lahko izberete tudi točko c, in navedite število točk): 
 

a)    materialni in nematerialni stroški ter stroški storitev za izvedbo 
raziskav so enaki stroškom bruto plač izvajalcev ali višji od njih 

            (do 15 točk) .................................................................................................     točk 
 
b)    materialni in nematerialni stroški ter stroški storitev za izvedbo raziskav ne  
 presegajo stroškov bruto plač izvajalcev ............................................ ………5 točk 
 
c)    v raziskovalni skupini je več kot polovica raziskovalcev z najvišjim raziskovalnim 

nazivom (do 30 točk)  ....................................................................... ………   točk 
 
 
 
5. Posebni pogoji za izvajanje raziskav (označite eno ali več možnosti in navedite število 

točk): 
 

a)    potrebni so posebni zaščitni ukrepi za raziskovalce (npr. zaradi radioaktivnosti, 
  dela z nevarnimi snovmi) (do 5 točk)………………………........ ......... ..…..    točk 
 
b)    potrebni so posebni zaščitni ukrepi in uporaba zaščitnih sredstev, da se  
 preprečijo škodljivi vplivi na okolje (do 5 točk)……………………….......... .    točk 
 
c)    izvedba raziskav je sezonska (do 5 točk)………...........…. ......................... .    točk 
 
d)    določene so faze raziskav, ki presegajo 10 % časa vsega dela in jih je  
 treba izvesti v večizmenskem delu (do 5 točk)……………….........… ....... ..    točk 

 
 
 
6.  Stopnja opremljenosti RO (označite eno od izbir): 

(Stopnja opremljenosti RO se izračuna kot delež osnovnih sredstev v sredstvih RO. Pri 
izračunu se upoštevajo podatki iz zadnje letne bilance stanja.) 
 
         delež osnovnih sredstev (v %)           Točke 

 do 25 % osnovnih sredstev…………………………………………………… … 8 točk 
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 od 25 do 55 % osnovnih sredstev……………… ………………………………13 točk 

 
 nad 55 % osnovnih sredstev…………………………………………………..…18 točk 

 
 
7. Razvrstitev v cenovno kategorijo 

 
 Zbrane točke po vseh merilih se seštejejo.  

            Skupaj točk:       
  

 Glede na seštevek točk uvrstimo raziskavo v ustrezno cenovno kategorijo skladno s 
preglednico: 

 
Seštevek točk Kategorija 
do 55 razred A 
od 56 do 80 razred B 
od 81 do 110 razred C 
od 111 do 130 razred D 
od 131 do 160 razred E 
nad 160 razred F 

 
 

            Cenovna kategorija:       
 
8. Obrazložitev vloge 

 
Matična raziskovalna organizacija1 predlaga spremembo cenovne kategorije zgoraj 
navedenega raziskovalnega programa/projekta iz cenovne kategorije       v cenovno 
kategorijo      .  
 
Vsebinska obrazložitev vloge:  
 
      
 
 
Izpolnil/a:       
 
 
      
Vodja raziskovalnega programa/projekta 
 
 
      
Žig RO in podpis predstojnika  
 
      
Kraj in datum    

                                                      
1 Če poleg matične raziskovalne organizacije raziskovalni program/projekt izvaja še druga 
raziskovalna organizacija, je treba vlogi priložiti soglasje te raziskovalne organizacije za spremembo 
cenovne kategorije.«. 


