
Oznaka prijave:

Oznaka priloge:

Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in 
poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 – 2012

(Ur. l. RS, št. 47/2012, z dne 22.6.2012)
in

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 
dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

(Ur. l. RS, št. 47/2012, z dne 22.6.2012)

RAZPOREDITEV RAZISKOVALNIH UR V PROGRAMSKI SKUPINI 
IZVAJALCA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

(DISTRIBUTION OF THE WORK LOAD IN THE RESEARCH TEAM OF THE OPERATORS 
OF THE RESEARCH PROGRAMME)

1. Izvajalec raziskovalnega programa (Operators of the research programme)

Šifra (Code number):

Naziv (Name):

2. Programska skupina (Research team)

Šifra 
raziskovalca
(Researcher 
number)1

Ime in priimek (Name and 
Surname)

Raziskovalno 
področje

(Research field)
2

Vloga
(Role)3

Obračunske 
ure (Hours 
per year)4

... Primarno R X

2. ... Primarno R X

Skupno število letnih obračunskih ur (Total research hours per year):

Razpoložljivo število ur iz prijave (Available number of hours - from 
application):

Razlika (razpoložljivo - razporejeno) (Difference (available -
distributed)):

Dodaj novo vrstico

Izjavljamo, da so vsi člani programske skupine seznanjeni z označenim področjem 
raziskovanja in obsegom vključitve v predlagani raziskovalni program ter se s tem 
strinjajo.

1 Vnos šifre člana programske skupine je obvezen podatek. V primeru, da predlagani raziskovalec še nima številke iz 
evidence raziskovalcev agencije, mora izvajalec raziskovalnega programa poslati agenciji zahtevek za vpis raziskovalca 
v evidenco raziskovalcev, t. j. obrazec Podatki o raziskovalcu - prva zaposlitev v RO (ARRS-EV-03/2010), ki mora biti 
podpisan s strani zastopnika izvajalca raziskovalnega programa in predvidenega raziskovalca. Zahtevku za vpis mora 
biti priložena izjava o zaposlitvi, ki mora vsebovati sledeče: podatek o imenu in priimku kandidata, izjavo, da bo 
izvajalec raziskovalnega programa, v primeru odobritve raziskovalnega programa, imenovanega kandidata zaposlil ter 
navedbo poziva/razpisa in naziva raziskovalnega programa. Nazaj

2Raziskovalno področje (Research field): Primarno raziskovalno področje (Primary research field), Dodatno 
raziskovalno področje (Additional research field), Nazaj

3Vloga v programski skupini (Programme team role): R – raziskovalec (Researcher), MR – mladi raziskovalec 
(Young researcher), Teh – strokovno tehnični sodelavec (Technical personnel)Nazaj

4Obračunske ure ARRS na programu (Number of research hour per year)Nazaj

Vzorec
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