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LETNO POROČILO O REZULTATIH INFRASTRUKTURNEGA 
PROGRAMA (IP) V LETU 2009 

 
 
A. SPLOŠNI PODATKI 
 
1. Šifra RO, naslov in vodja infrastrukturnega programa (IP) 
 
Šifra RO RO izvajalka infrastrukturnega programa  
            

 
Šifra IP Naslov infrastrukturnega programa 
            

 
Šifra (ARRS) Vodja infrastrukturnega programa 
            

 
2. Organizacijska/e enota/e izvajanja infrastrukturnega programa  
 
INFRASTRUKTURNI PROGRAM  v RO izvaja/jo naslednja/e notranja/e 
organizacijska/e enota/e (OE) - (t.j. obračunska/e enota/e) 
 
zap.št. naziv OE vodja OE 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
B. REZULTATI DELA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA 
1. Opis glavnih rezultatov in doseganja ciljev infrastrukturnega programa: 
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2.   REALIZIRANA INFRASTRUKTURNA PODPORA RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI1 
 
2.1. Realizirana podpora infrastrukturnega programa raziskovalnim programom: 
      

 
2.2. Realizirana podpora infrastrukturnega programa raziskovalnim projektom: 
      

 

                                                 
1 Obseg teksta v točkah 2.1. do 2.5. je omejen do 1/2 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 
11, enojni razmik).  
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2.3. Realizirana podpora infrastrukturnega programa razvojnim programom in 
projektom: 
      

 
2.4. Realizirana podpora infrastrukturnega programa državnim in drugim vladnim 
organom ali  resorjem pri izvajanju njihove službe 
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2.5. Pomen vsebine infrastrukturnega programa za raziskovalno dejavnost in druge 
uporabnike z vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti 
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3.  RAZISKOVALNA IN INFRASTRUKTURNA OPREMA TER DRUGA INFRASTRUKTURA  
 
3.1. Seznam raziskovalne in infrastrukturne opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti2 
 

Naziv RO:       
Šifra RO:       

Šifra 
raz. sk. 

Skrbnik 
opreme 

Šifra 
skrbnik

a 

Naziv 
osnovnega 

sredstva 

Invent. 
št. 

Leto 
nabave 

Full name of 
equipment 

Nabavna 
vrednost  v 

EUR 

Vir sofinan-
ciranja iz 

javnih 
sredstev 
(Paket 

ARRS oz. 
drugi viri 
SLO ali 

EU) 

Opis 
postopka 
(čas) in 
pogojev 
(cena) 

dostopa do 
opreme 

(največ 5 
stavkov) 

Offered 
services 

Namembnost 
opreme in dodatne 

informacije 

Additional 
informatio

n 

Projekti, 
programi, pri 

katerih se 
oprema 

uporablja 
(šifre) 

Letna 
stopnja 
izkorišč
enosti 
v % 

Stopnja 
odpisanosti  

v % 

Spletna 
stran z 
opisom 
pogojev 
dostopa 
(ceniki) 

                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     

 

                                                 
2 Tabela je namenjena objavi v sistemu Sicris. Zato se izpolni v slovenskem in angleškem jeziku.  
 
Vpisujemo vso raziskovalno in/ali informacijsko-komunikacijsko raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost presega 50.000,00 EUR (za vede 
naravoslovje, tehniko, biotehniko in medicino) oziroma 15.000,00 EUR (za vede družboslovje in humanistika) po enoti - inventarni številki in je v neposredni funkciji izvajanja 
infrastrukturnega raziskovalnega programa. 
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3.2. Opis tehnološke zahtevnosti infrastrukturne dejavnosti in prispevka k 
izkoriščenosti raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture RO: :3 
      

 
4.  PRIKAZ SODELOVANJA Z UPORABNIKI IN DRUGIMI INFRASTRUKTURNIMI 
PROGRAMI TER POVEZANOSTI V RAZLIČNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA:4 
 
4.1. Realizirana podpora raziskovalno-razvojni dejavnosti drugih RO in JRO 
(uporabniki) 
      

 
4.2. Sodelovanje z drugimi infrastrukturnimi programi in omrežji v Republiki Sloveniji: 
      

 
 
                                                 
3Obseg teksta v tej točki je omejen do obsega 1 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 11, 
enojni razmik).  
  
4Obseg teksta v tej točki je omejen do obsega 1 strani (pisava Times New Roman, velikost črk 11, 
enojni razmik).  
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4.3. Podpora sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih: 
      

 
C. IZJAVE POROČEVALCA 
 
Podpisani na tem poročilu oziroma predlogu izjavljamo, da: 
 

- so vsi podatki v poročilu v elektronski obliki identični podatkom v poročilu v pisni 
obliki; 

- se strinjamo  z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem infrastrukturnega  
programa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh 
podatkov za evidenco ARRS. 

 
 
Kraj in datum: 
            
 
 
 
PODPISI:   

Vodja infrastrukturnega 
programa:  

Zastopnik oz. pooblaščena 
oseba 

JRO in/ali koncesionarjev: 
Ime in priimek: 

 
      

 Ime in priimek: 
 

      

 
Podpis: __________________ 

ŽIG 
 
Podpis: __________________ 

 


