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Oznaka poročila:

ZAKLJUČNO POROČILO O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA
PROGRAMA

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROGRAMU

1.Osnovni podatki o raziskovalnem programu

Šifra

Naslov

Vodja

Obseg efektivnih ur
raziskovalnega dela

Cenovna kategorija

Obdobje financiranja

Izvajalci

Raziskovalno področje
po šifrantu ARRS

Družbeno-ekonomski
cilj

Raziskovalno področje
po šifrantu FORD

B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROGRAMA

2.Povzetek raziskovalnega programa

SLO

ANG

3.Poročilo o realizaciji predloženega programa dela raziskovalnega programa (vključno s
predloženim dopolnjenim programom dela v primeru povečanja financiranja
raziskovalnega programa v letu 2014 oziroma letu 2018)

SLO

4.Ocena stopnje realizacije programa dela na raziskovalnem programu in zastavljenih
raziskovalnih ciljih

SLO

1

2

3

4

Vzo
rec



... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

5.Spremembe programa dela raziskovalnega programa oziroma spremembe sestave
programske skupine v letu 2018

SLO

6.Najpomembnejši dosežki programske skupine na raziskovalnem področju

Dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

7.Najpomembnejši dosežek programske skupine na področju gospodarstva, družbenih in
kulturnih dejavnosti

Dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

Dodaj novo vrstico

8.Drugi pomembni rezultati programske skupine
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9.Pomen raziskovalnih rezultatov programske skupine

9.1.Pomen za razvoj znanosti

SLO

ANG
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X

X

9.2.Pomen za razvoj Slovenije

SLO

ANG

10.Zaključena mentorstva članov programske skupine pri vzgoji kadrov

10.1. Diplomska in magistrska dela

vrsta usposabljanja število

bolonjski program - I. stopnja

bolonjski program - II. stopnja

univerzitetni (stari) program

10.2. Magisterij znanosti in doktorat znanosti

Številka
raziskovalca Ime in priimek Mag. Dr. MR

...

...

Dodaj novo vrstico
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Legenda:
Mag. - Znanstveni magisterij 
Dr. - Doktorat znanosti 
MR - mladi raziskovalec 

X

X

Legenda zaposlitev:
A  - univerza, fakulteta, javni raziskovalni zavod 
B - drugi javni zavod (klinika, bolnica, šola, ...) 
C - gospodarska družba (d. o. o., d. d., s. p., ...) 
D - javna uprava (ministrstvo, agencija, upravna enota, ...) 
E - tujina 
F - podoktorsko usposabljanje v tujini 
G - drugo (npr. zasebni nepridobitni zavod, ...) 
H - brezposeln 

X

X

Legenda sodelovanja v programski skupini:
A  - raziskovalec/strokovnjak iz podjetja 
B - uveljavljeni raziskovalec iz tujine 
C - študent – doktorand iz tujine 
D - podoktorand iz tujine 

11.Pretok mladih raziskovalcev – zaposlitev po zaključenem usposabljanju

Številka
raziskovalca Ime in priimek Mag. Dr. Zaposlitev

...

...

Dodaj novo vrstico

12.Vključenost raziskovalcev iz podjetij in gostovanje raziskovalcev, podoktorandov ter
študentov iz tujine, daljše od enega meseca.

Številka
raziskovalca Ime in priimek Sodelovanje v programski skupini Število

mesecev

...

...

Dodaj novo vrstico

13.Vključevanje v raziskovalne projekte Evropske unije in v druge mednarodne
raziskovalne in razvojne projekte in drugo mednarodno sodelovanje

SLO

14.Vključenost v projekte za uporabnike, ki so v obdobju financiranja raziskovalnega
programa potekali izven financiranja ARRS

SLO

15.Ocena tehnološke zrelosti rezultatov raziskovalnega programa in možnosti za njihovo
implementacijo v praksi (točka ni namenjena raziskovalnim programom s področij
humanističnih ved)

SLO

16.Ustanovitev spin-off podjetja

možnost ustanovitve spin-off
podjetja

 DA  NE

potrebni finančni vložek   EUR

ocena potrebne infrastrukture in
opreme
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C. IZJAVE

Podpisani izjavljam/o, da:
so vsi podatki, ki jih navajamo v poročilu, resnični in točni;
se strinjamo z obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov za
potrebe ocenjevanja in obdelavo teh podatkov za evidence ARRS;
so vsi podatki v obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v obrazcu v tiskani obliki (v
primeru, da poročilo ne bo oddano z digitalnima podpisoma);
so z vsebino poročila seznanjeni in se strinjajo vsi izvajalci raziskovalnega programa.

Podpisi:

zastopnik oz. pooblaščena oseba
matične RO (JRO in/ali RO s
koncesijo):

in
vodja raziskovalnega programa:

 

 

ŽIG

Datum:

Oznaka poročila:

 1 Zaključno poročilo izpolnite za celotno obdobje financiranja raziskovalnega programa, navedeno v tabeli
točke A. Podatki o raziskovalnem programu. Nazaj

 Napišite povzetek raziskovalnega programa v slovenskem (največ 3.000 znakov, vključno s presledki –
pribl ižno pol strani, velikost pisave 11) in angleškem jeziku (največ 3.000 znakov, vključno s presledki –
približno pol strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Navedite ključne ugotovitve, znanstvena spoznanja, rezultate in učinke raziskovalnega programa in njihovo
uporabo ter sodelovanje s tujimi partnerji. V primeru odobrenega povečanja obsega financiranja raziskovalnega
programa v letu 2014 oziroma letu 2018 mora poročilo o realizaciji programa dela zajemati predložen program
dela ob prijavi in predložen dopolnjen program dela v letu 2014 oziroma letu 2018. Največ 12.000 znakov,
vključno s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Realizacija raziskovalne hipoteze. Največ 3.000 znakov, vključno s presledki (približno pol strani, velikost
pisave 11). Nazaj

 Navedite morebitna bistvena odstopanja in spremembe od predvidenega programa dela raziskovalnega
programa, zapisanega v prijavi raziskovalnega programa. Navedite in utemeljite tudi spremembe sestave
programske skupine v zadnjem letu izvajanja raziskovalnega programa (t. j. v letu 2018). Če sprememb ni bilo,
navedite »Ni bilo sprememb.« Največ 6000 znakov, vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11).
Nazaj

 Navedite dosežke na raziskovalnem področju (največ deset), ki so nastali v okviru izvajanja raziskovalnega
programa. Dosežek iz obdobja izvajanja raziskovalnega programa vpišite tako, da izpolnite COBISS kodo
dosežka, sistem nato sam izpolni podatke, manjkajoče rubrike o dosežku pa izpolnite. Nazaj

 Navedite dosežke na področju gospodarstva, družbenih in kulturnih dejavnosti (največ pet), ki so nastali v
okviru izvajanja raziskovalnega programa. Dosežek iz obdobja izvajanja raziskovalnega programa vpišite tako,
da izpoln i te COBISS kodo dosežka, s istem nato sam izpoln i  podatke, manjkajoče rubr ike o dosežku pa
izpolnite. 

Dosežek je  po svoj i  s t ruktur i  drugačen od dosežka na raz iskova lnem področ ju .  Povzetek dosežka na
raziskovalnem področju je pravi loma povzetek bibl iografske enote (č lanka, knj ige), v kater i  je dosežek
objavljen. 

Povzetek dosežka na področju gospodarstva,  družbenih in  ku l turn ih dejavnost i  prav i loma n i  povzetek
bibliografske enote, ki ta dosežek dokumentira, ker je dosežek sklop več rezultatov raziskovanja, ki je lahko
dokumentiran v različnih bibliografskih enotah. COBISS ID zato ni enoznačen, izjemoma pa ga lahko tudi ni
(npr. prehod mlajših sodelavcev v gospodarstvo na pomembnih raziskovalnih nalogah, ali ustanovitev podjetja
kot rezultat programa … - v obeh primerih ni COBISS ID). Nazaj

 Navedite rezultate raziskovalnega programa iz obdobja financiranja raziskovalnega programa, če katerega od
rezultatov ni možno navesti v 6. in/ali 7. točki tega poročila (npr. v sistemu COBISS rezultat ni evidentiran).
Največ 2.000 znakov, vključno s presledki (približno 1/3 strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Pomen raziskovalnih rezultatov za razvoj znanosti in za razvoj Slovenije bo objavljen na spletni strani:
http://www.sicris.si/ za posamezen program, ki je predmet poročanja. Nazaj

 Največ 4.000 znakov, vključno s presledki (približno 2/3 strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Največ 4.000 znakov, vključno s presledki (približno 2/3 strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Upoštevajo se le tiste diplome, magisteriji znanosti in doktorati znanosti (zaključene/i v obdobju financiranja
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raziskovalnega programa, ki je navedeno v tabeli točke A. Podatki o raziskovalnem programu), pri katerih so
kot mentorji sodelovali člani programske skupine. Nazaj

 Vpišite število opravljenih diplomskih in magistrskih del v času financiranja raziskovalnega programa glede
na vrsto usposabljanja. Nazaj

 Vpišite številko raziskovalca in/ali ime in priimek osebe, ki je v času financiranja raziskovalnega programa
pridobila naziv magister znanosti in/ali doktor znanosti ter označite doseženo izobrazbo. V primeru, da se je
oseba usposabljala po programu Mladi raziskovalci, označite "MR". Nazaj

 Za mlade raziskovalce, ki ste jih navedli v tabeli 11.2. točke (usposabljanje so uspešno zaključili v obdobju
od financiranja raziskovalnega programa, ki je navedeno v tabeli točke A. Podatki o raziskovalnem programu),
izberite oz. označite, kje so se zaposlili po zaključenem usposabljanju. Nazaj

 Navedite naslove projektov in ime člana programske skupine, ki je bi l  vodja/koordinator navedenega
projekta. Največ 6.000 znakov, vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

 Navedite naslove projektov, ki ne sodijo v okvir financiranja ARRS (npr: industrijski projekti, projekti za druge
naročnike, državno upravo, občine idr.) in ime člana programske skupine, ki je bil vodja/koordinator navedenega
projekta. Največ 6.000 znakov, vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

 Opišite možnosti za uporabo rezultatov v praksi. Opišite izdelke oziroma tehnologijo in potencialne trge
oziroma tržne niše, v katere sodijo. Ocenite dodano vrednost izdelkov, katerih osnova je znanje, razvito v okviru
programa oziroma dodano vrednost na zaposlenega, če jo je mogoče oceniti (npr. v primerih, ko je rezultat
izboljšava obstoječih tehnologij oziroma izdelkov). Največ 3.000 znakov, vključno s presledki (približno pol strani,
velikost pisave 11). Nazaj

 Ocenite, al i  bi doseženi rezultati programske skupine lahko vodil i  do ustanovitve spin-off podjetja ter
navedite višino potrebnega finančnega vložka in infrastrukturne opreme. Nazaj

 Največ 1.000 znakov, vključno s presledki (približno 1/6 strani, velikost pisave 11). Nazaj

Obrazec: ARRS-RPROG-ZP/2019 v1.00
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