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Podatki o organizaciji za vpis v Evidenco RO 
(Pišite z velikimi in malimi tiskanimi črkami) 

 

 

 

1. Naziv in številka:       
 

               
(polni naziv organizacije, kot je navedeno v ustanovitvenem aktu, in številka po Evidenci RO pri ARRS, če je že dodeljena) 

 

2. Angleški naziv:       

(angleški naziv organizacije, kot je navedeno v sodnem registru oz. v aktu o ustanovitvi) 

 

3. Skrajšani naziv:       

(do 20 znakov, praviloma iz akta o ustanovitvi) 

 

4. Odgovorna oseba – (zastopnik organizacije) - direktor(ica)/rektor(ica)) 

       

(ime in priimek, kot se navaja v uradnih dokumentih/pogodbah, ter položaj/funkcija, ki ga zaseda) 
 

5. Naslov:       

(ulica in hišna številka sedeža organizacije) 

       

(poštna številka in kraj sedeža organizacije) 

 

6. Telefon:           7. Telefaks:       

  (omrežna skupina in številka)    (omrežna skupina in številka) 
 

8. Naslov elektronske pošte:       

(e-pošta organizacije ali pooblaščene osebe za sprejem uradne pošte) 

       

(e-pošta organizacije za izmenjavo podatkov z ARRS) 

 

9. Internetni naslov (URL):       

(naslov morebitne domače strani organizacije) 

 

10. Transakcijski račun:       

 

 

11. Davčna  številka:                 12. Matična številka:                     

 

13. Statusna oblika po šifrantu:  

 11 Javni raziskovalni zavod - JRZ 

 12 Javni infrastrukturni zavod 

 20 Javni visokošolski zavod 

(univerza) - JVZ 

 21 Fakulteta 

 22 Umetniška akademija 

 23 Visoka strokovna šola 

 

 24 Inštitut / raziskovalna enota JVZ 

 25 Druga organizacijska enota JVZ 

 29 Oddelek fakultete 

 31 Samostojni visokošolski zavod – 

ustanovitelj ni država 

 32  Samostojni visokošolski zavod – 

ustanovitelj država 

 

 40 Zavod (ni JRZ oz. JVZ) 

 50 Gospodarska družba 

 61 Samostojni podjetnik 

 71 Društvo, zveza društev 

 72 Gospodarsko interesno združenje 

 75 Ustanova (fundacija,...) 

 76 Organizacija v sestavi 

državne uprave
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14. Sektor dejavnosti:  
 

 Poslovni sektor  Visokošolski sektor 

 Državni sektor  Tujina – mednarodna organizacija 

 Zasebni nepridobitni sektor  Tujina drugo 

 

15. Klasifikacija raziskovalne dejavnosti po šifrantu ARRS. Šifrant je na internetnem naslovu: 

http://www.arrs.si. Izpolnite od 1 do 6 polj. Opredelite se lahko za vedo, področje ali 

podpodročje. 
 

Šifra:  Naziv vede, raziskovalnega področja in podpodročja 

             

             

             

             

             

             

 

16. Klasifikacija po Evropskem šifrantu raziskovalne dejavnosti (CERIF). Šifrant je na internetnem 

naslovu: http://www.arrs.si Opredelite se lahko za vedo, področje ali podpodročje. 
 

Šifra:  Naziv vede, raziskovalnega področja in  podpodročja 

             

             

             

             

             

 

17. Tip organizacije po klasifikaciji EU (vir: CORDIS). Označite dejavnosti (več možnosti): 

1.  svetovanje 

2.  raziskovanje 

3.  izobraževanje  

4.  industrija 

5.  nekomercialna 

6.  prenos tehnologije 

7.  drugo 

  

18. Ime in sigla lastne knjižnice ali knjižnice, ki za organizacijo opravlja storitve: 

      Da – navedite podatke:       

      Ne  

 

 

      

(kontaktna oseba) 

 

             
(kraj in datum)  (žig in podpis zastopnika organizacije / 

direktorja(ice)/rektorja(ice)) 

 

Za vpis v evidenco je treba navesti vse v obrazcu zahtevane podatke! 

http://www.arrs.si/
http://www.arrs.si/

