
OBRAZEC 2: ARRS-RI-ZP-2021 

1 

 

POROČILO O REZULTATIH INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA V OBDOBJU 2015 - 2021 
 
1. SPLOŠNI PODATKI 
1.1. Številka RO, naslov in vodja infrastrukturnega programa (IP) 

Številka  RO RO izvajalka infrastrukturnega programa  

            

 

Številka IP Naslov infrastrukturnega programa 

            

 

Številka 
raziskovalca 
(ARRS) 

Vodja infrastrukturnega programa1 

            

 
1.2. 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 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                                                
1 Izraz vodja infrastrukturnega programa je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in moške. 
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Prilagamo Poročilo o razporeditvi raziskovalnih ur v letu 2020 (obvezna priloga): 

 DA  
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1.3. Opis glavnih rezultatov in doseganja ciljev infrastrukturnega programa2: 

      

 
2. REALIZIRANA INFRASTRUKTURNA PODPORA RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI  
2.1. Realizirana podpora infrastrukturnega programa raziskovalnim programom: 

      

2.2. Realizirana podpora infrastrukturnega programa raziskovalnim projektom: 

      

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: 

      

2.5. Pomen vsebine infrastrukturnega programa za raziskovalno dejavnost in druge uporabnike z 
vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti: 

      

 

                                                
2 Navedite dosežene cilje  glede na prijavno vlogo in letni program dela infrastrukturnega programa. Agencija na podlagi  
izhodišč s strani  Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (so)financira ESFRI projekte v okviru infrastrukturnih 
programov agencije. Vsebina izvajanja ESFRI projektov ni predmet ocenjevanja  javnega poziva/razpisa.  Vsebina izvajanja 
ESFRI projekta se navede v OBRAZCU 4: Priloga 1 - ESFRI. Obseg ESFRI projektov, ki se bodo financirali v programskem 
obdobju 2022 - 2027, bo določilo ministrstvo pristojno za znanost za izbrane izvajalce na tem javnem pozivu/razpisu  na 
letni ravni skladno z veljavnimi predpisi.  
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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 zmogljivosti3 
 

Zap. 
št. 

Inventarna 
številka 

Naziv osnovnega sredstva 
Nabavna vrednost  v 

EUR 
Letna stopnja 

izkoriščenosti v % 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

                                                
3 Navedite raziskovalno in/ali informacijsko-komunikacijsko raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 
EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje po enoti - inventarni številki in je v neposredni funkciji izvajanja infrastrukturnega programa. 
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3.2. Opis tehnološke zahtevnosti infrastrukturne dejavnosti in prispevka k izkoriščenosti 
raziskovalne in informacijske opreme ter infrastrukture RO: 

      

 
4.  PRIKAZ SODELOVANJA Z UPORABNIKI IN DRUGIMI INFRASTRUKTURNIMI PROGRAMI TER 

POVEZANOSTI V RAZLIČNA INFRASTRUKTURNA OMREŽJA: 
 
4.1. Pomen za podporo sodelovanju z uporabniki, drugimi infrastrukturnimi programi in 

infrastrukturnimi omrežji v Republiki Sloveniji: 

      

 
4.2. Pomen za podporo sodelovanju pri mednarodnih infrastrukturnih projektih: 

      

 
5. LETNI OBSEG FINANCIRANJA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA RO 
 
5.1. Obseg letnih ur infrastrukturnega programa (izraženo v plačnem FTE) na dan 31. 12. 2020: 

      

  od tega ESFRI projekti:4  

      

Obseg letnih ur infrastrukturnega programa (izraženo v plačnem FTE) na dan 31. 12. 2020 brez 
ESFRI projektov:5 

      

 
5.2. Obseg materialnih stroškov za blago in storitve ter amortizacijo po letih: 

Leto Mater. str. (MS) Amortizacija (A) Od tega ESFRI 
projekti 

Skupaj MSA brez 
ESFRI projektov 

 1 2 3 4=(1+2-3) 

2015                         

2016                         

2017                         

2018                         

2019                         

2020                         

 
 

                                                
4 Vsebina izvajanja ESFRI projektov ni predmet ocenjevanja javnega poziva/razpisa.  
5 Naveden obseg bo osnova na podlagi katerega ob Občasno strokovno telo pripravilo predlog prednostnega seznama prijav 
infrastrukturnih programov z letnim obsegom efektivnih ur raziskovalnega dela. 
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6. REKAPITULACIJA ANGAŽIRANJA INFRASTRUKTURNEGA PROGRAMA RO – brez ESFRI projektov: 

Za podporo 
Angažirane 
zmogljivosti  

v plačnem FTE 

Angažirane 
zmogljivosti  

v % 

Lastni raziskovalni dejavnosti:   

- Izvajanje javne službe - raziskovalni programi             

- Raziskovalni projekti              

- Ostale raziskave             

Skupaj              

   

Raziskovalni dejavnosti drugih RO:   

- Javni zavodi             

- Gospodarske družbe             

- Državni organi in službe             

- Drugo             

Skupaj             

   

Skupaj infrastrukturni program       100% 
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III. IZJAVE 
 
Podpisani izjavljamo, da: 
 

- so vsi podatki, ki jih v  poročilu navajam/o, resnični; 
- so z vsebino poročila seznanjeni in se strinjajo vsi izvajalci infrastrukturnega programa; 
- je prijava v elektronski obliki identična podatkom v pisni prijavi; 
- sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega poziva oziroma razpisa, na katerega se 

prijavljam/o in z vsebino vseh listin navedenih v objavljenem javnem pozivu oziroma razpisu, 
se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o; 

- se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega poziva oziroma 
razpisa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za 
evidence ARRS. 

 

 Vsebina predloga infrastrukturnega programa se šteje za poslovno skrivnost 

 
Kraj in datum: 
 
      ,        
 
                                                                        
 
PODPISI:   

Vodja infrastrukturnega 
programa:  

Zastopnik oz. pooblaščena oseba 
JRO in/ali koncesionarjev: 

Ime in priimek:       
 

Ime in priimek:       

Podpis:   
 

Podpis:   

 
ŽIG 

 
 


