
 
 

  

 
Navodila za izpolnjevanje obrazcev ARRS-RPROG-VPETOST 

 
 
Raziskovalne organizacije sporočajo vpetost raziskovalcev v projekte, ki jih ne financira 
ARRS na obrazcih A-B, C in D. 
 
V obrazcih "Vpetost članov programske skupine v projekte izven okvira financiranja 
ARRS" (ARRS-RPROG-VPETOST-A-B/2010) so navedeni člani posameznih programskih 
skupin, ki so zaposleni v vaši raziskovalni organizaciji. Obrazec je sestavljen iz dveh delov. V 
delu A je navedena sestava programske skupine ( v nadaljevanju PS) po stanju december 
2009. V delu B so navedeni člani PS, ki so sestavljali PS in sedaj niso več člani PS na vaši 
raziskovalni organizaciji ( v nadaljevanju RO) in zato v delu obrazca A niso navedeni. 
 
Če so bili raziskovalci, ki so sedaj člani vaših PS, v letih 2005-2009 zaposleni tudi v drugih 
RO (ali so lastniki teh RO), in tam niso člani PS, naj ločeno izpolnijo obrazec ARRS-RPROG-
VPETOST-C/2010 in ga opremijo z naslovom in podpisniki te RO. Prav tako lahko uporabite 
obrazec C v primeru, ko raziskovalec z vaše RO do leta 2009 ni bil vključen v nobeno PS ali 
ko je bil raziskovalec, ki je sedaj član vaše PS zaposlen drugje in ni bil vključen v nobeno PS.  
 
Za tiste raziskovalce, ki niso člani nobene PS, bomo podatke o vpetosti pridobili ob vsakem 
razpisu posebej z obrazcem ARRS-RPROG-VPETOST-D/2010. 
 
Stolpca 1 in 2: Šifra ter ime in priimek člana programske skupine. 
Stolpec 3: Tip projekta: EU - EU projekt, MED - ostali mednarodni projekti, GOSP - projekti 
za gospodarstvo, MIN - projekti za ostala ministrstva (npr. CRP-i - del, ki je financiran s strani 
ministrstev - brez sredstev ARRS) in DRUGO. 
Stolpci 4, 5, 6 in 7 (izpolnjeni le za obrazec A–B, obarvani zeleno in zaklenjeni): Za 
vsakega člana PS, ki je bil nosilec projektov, financiranih izven ARRS, so navedena sredstva 
po tipih projektov za leta od 2005 do 2008. Vrednosti smo vnesli na podlagi podatkov iz 
stolpcev 5-8, ki smo jih prejeli lani na obrazcih ARRS-RPROG-VPETOST/2009. V obrazcih C 
in D vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v posameznem 
poslovnem letu. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov. 
Stolpec 8: Za vsakega člana PS, ki je bil v letu 2009 nosilec projekta, financiranega izven 
ARRS, vnesete sredstva, ki so bila v RO za ta projekt realizirana kot prihodek v poslovnem 
letu 2009. V eno vrstico vpišete skupna sredstva enega tipa projektov za leto 2009 (npr. pod 
EU - več EU projektov istega člana programske skupine). V primeru, da ista RO za 
raziskovalca oddaja tudi obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-C/2010, se podatki zanj v 
stolpcu 8 obeh obrazcev ne smejo podvajati.  
Stolpec 9: Seštevek sredstev iz stolpcev od 4 do 8. 
Stolpec 10 (le za obrazec A – B) - delitev vodje: Vodje PS lahko na predlog nosilcev 
posameznih projektov, financiranih izven ARRS, napišejo drugačno razdelitev sredstev po 
članih PS, kot je zapisana v stolpcu 9 in ki sledi iz formalnih nosilstev. Na ta način lahko 
upoštevate dejanske deleže posameznikov pri pridobivanju projektov izven ARRS oziroma 
njihova sonosilstva, če tak sistem v vaši RO obstaja. Stolpec 10 se uporablja samo v A delu 
obrazca A-B. Vsota vseh sredstev v stolpcu 9 v A delu obrazca A-B mora biti enaka vsoti 
vseh sredstev v stolpcu 10, za vsak tip projektov posebej (EU, MED,…). Če vodja PS ne bo 
razporejal sredstev med sonosilce, pustite stolpec 10 prazen. Za določitev ocene vpetosti 
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bomo upoštevali sredstva iz stolpca 9 oziroma 10, če bo le ta izpolnjen. Če stolpec 10 ne bo 
prazen, vas bo program opozarjal, da morata biti vsoti stolpcev 9 in 10 enaki. Vodja PS v 
skladu z metodologijo naredi razdelitev pri posameznem članu PS za čas trajanja projekta, ki 
ga je pridobil. Delitev sredstev mora biti v vseh letih trajanja projekta enaka. V tabelah smo 
napolnili stolpec št. 7 s prejetimi podatki iz računovodstva RO za leto 2008 in nismo 
upoštevali delitev vodje. V primeru, da vodja PS izpolnjuje stolpec 10, mora pri delitvi 
sredstev upoštevati naslednji način: npr. če je vodja PS v letu 2008 dodelil članu PS 
20.000,00 EUR in je projekt potekal tudi v letu 2009 z enako višino sredstev, mora vodja PS 
pri izpolnjevanju stolpca 10 upoštevati, da se temu članu PS za leto 2009 prav tako upošteva 
20.000,00 EUR, skupaj torej 40.000,00 EUR. 
 
Za točnost vseh podatkov na obrazcu ARRS-RPROG-VPETOST-A-B s podpisom jamčita 
odgovorna oseba RO in vodja programske skupine, za točnost vseh podatkov na obrazcu 
ARRS-RPROG-VPETOST-C pa jamči odgovorna oseba RO. Prav tako odgovorna oseba RO 
in vodja programske skupine s podpisom jamčita, da so vsi navedeni raziskovalci v obrazcih 
seznanjeni z vrednostmi v obrazcih, ter, da le-ti soglašajo, da je v bazi SICRIS objavljena 
njihova ocena A3, ki bo izračunana na podlagi podatkov iz prejetih obrazcev. 
 
Vodja finančno računovodske službe s podpisom jamči za točnost podatkov v stolpcu 8. 
 
 
Prosimo vas, da vse obrazce, podpisane, žigosane in datirane pošljete najkasneje do 30. 
4. 2010 na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska 
cesta 30, 1000 Ljubljana. 
 
Do 30. 4. 2010 pošljite izpolnjene obrazce tudi po elektronski pošti na naslov 
vpetostprogram@arrs.si, z obvezno navedbo raziskovalne organizacije v zadevi e-sporočila. 
Za identičnost na oba načina posredovanih obrazcev jamči odgovorna oseba RO s svojim 
podpisom. 
 
Za RO, ki svojih obrazcev ne bodo vrnile na navedena naslova do predpisanega roka, bo 
agencija štela, kot da člani PS v letu 2009 niso bili vpeti v projekte izven financiranja ARRS 
in bodo pri izračunu A3 upoštevani podatki, ki jih je agencija prejela za leta 2005-2008. 
 
 
S spoštovanjem. 
 
Simon Ošo, 
vodja sektorja za raziskovalne projekte 
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