
Oznaka prijave:

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013
(Uradni list RS, št. 65/2013, z dne 2.8.2013) 

(Public call for co-financing of research projects in 2014 - Public call in 2013)

I. faza 
(1st phase)

PRIJAVNA VLOGA 
(APPLICATION FORM)

1.Tip raziskovalnega projekta (Type of the research project)

temeljni - manjši (Small Basic Project) - 100.000 EUR 

aplikativni – manjši (Small Applied Project) - 100.000 EUR

podoktorski projekt – temeljni (Basic Postdoc Project)
podoktorski projekt – aplikativni (Applied Postdoc Project)

podoktorski projekt za gospodarstvo (Postdoc Project for Business Sector)

1.1.Točka se pri tem javnem razpisu ne izpolnjuje (Item 1.1. is not relevant for this Public call)

1.2.Prijavitelj podoktorskega projekta izjavlja, da prijavlja projekt (Applicant for the 
postdoctoral project declares to apply for a project)

 na isti raziskovalni organizaciji, kot je trenutno zaposlen
(in the same research organization as currently employed)

 na drugi raziskovalni organizaciji, kot je trenutno zaposlen
(in the other research organization as currently employed)

1.3.Prijavitelj temeljnega oziroma aplikativnega projekta izjavlja, da pri vodji1 projekta  od 
zagovora doktorata ni minilo več kot 10 let (The Applicant for the basic or applied project 
declares that no more than 10 years have passed from the project leader's doctoral thesis 
defence.)

Da (Yes)

A. SPLOŠNI PODATKI(GENERAL INFORMATION)

2.Naslov raziskovalnega projekta(Title of the research project)

SLO

ANG
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Izberi

Izberi

Izberi

Izberi

3.Vodja raziskovalnega projekta(Project leader)

Šifra (Code number)

Ime in priimek
(Name and Surname)

4.Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO) (Applicant - Research organisation)2

Šifra (Code number)

Naziv (Name)

5.Raziskovalna skupina (Research group) 3

Šifra (Code number)

Naziv (Name)

6.Kontaktna oseba – I. in II. faza (Contact person – I st. and II nd. phases)

Ime in priimek
(Name and Surname)

E-naslov
(e-mail address)

Telefon (Phone)

7.Raziskovalno področje, v katerem bo potekalo izvajanje raziskovalnega projekta po 
šifrantih ARRS in FOS (Research field in which the research project will be performed)

Interdisciplinarna raziskava (Interdisciplinary research)

Primarno raziskovalno področje po šifrantu ARRS (Primary research field)

Šifra (Code number)

- Veda (Discipline)

- Področje (Field)

- Podpodročje
(Subfield)

Primarno raziskovalno področje po šifrantu FOS (Primary research field – FOS)

Šifra (Code number)

- Veda (Discipline)

- Področje (Field)
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Izberi

Izberi

Izberi

Dodatno raziskovalno področje po šifrantu ARRS (Additional Research Field)

Šifra (Code number)

- Veda (Discipline)

- Področje (Field)

- Podpodročje
(Subfield)

Dodatno raziskovalno področje po šifrantu FOS (Additional research field – FOS)

Šifra (Code number)

- Veda (Discipline)

- Področje (Field)

8.Znanstveno področje raziskovalnega projekta po šifrantu Evropske unije – šifra in naziv
(Scientific field of the project according to the Common European Research Classification Scheme 
CERCS - CERIF)

Šifra (Code number)

Naziv (Name)

9.Točka se pri tem javnem razpisu ne izpolnjuje (Item 9. is not relevant for this Public call)

10.Točka se pri tem javnem razpisu ne izpolnjuje (Item 10. is not relevant for this Public call)

11.Navedba največ dveh recenzentov, za katera prijavitelj ne želi, da ocenjujeta njegovo 
prijavno vlogo (At most, 2 reviewers who the proposer does not want to be involved in the 
evaluation process)

Ime in priimek (Name and Surname) Ime ustanove zaposlitve
(Place of the employment)

12.Uporabniki/sofinancerji - samo za prijavo aplikativnega projekta (Beneficiary/Co-funding 
organisation – for Applied Project only)

Naziv, naslov in pooblaščeni predstavnik sofinancerja
(Name, adress and beneficiary-autorised representative)

Matična številka
(Co. reg. no.)

% 
sofin.
(% co-
funding)
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...

... Izbriši dosežek

Skupaj % sofinanciranja (Total % co-funding):

13.Sodelujoče raziskovalne organizacije (Participating research organisation)

Šifra (Code number) Naziv (Name)

X

Dodaj novo vrstico

14.Projekt je skupen slovensko – avstrijski projekt, kjer ARRS nastopa kot "vodilna 
agencija" v povezavi z avstrijsko agencijo Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 
Forschung (FWF). Projekt se lahko (so)financira samo, če projekt sofinancirata obe 
agenciji. ARRS financira slovenski sklop projekta, FWF pa avstrijskega. ARRS opravi 
recenzijo za oba sklopa projekta; pozitivna ocena in predlog sofinanciranja je za FWF 
zavezujoč (The project is a joint Slovenian - Austrian project, where ARRS is acting as the "lead 
agency" in connection with the Austrian agency - FWF. The project can be co-financed only if it is 
co-funded by both agencies. ARRS finances Slovenian part of a project while FWF finances the 
Austrian part. ARRS evaluates both parts of the project; FWF accepts the funding decision of 
ARRS by default).

Prijavitelj kandidira za skupen slovensko – avstrijski projekt (The applicant applies for a 
a joint Slovenian - Austrian project):

B. ZNANSTVENA KAKOVOST VODJE RAZISKOVALNEGA PROJEKTA (SCIENTIFIC 
QUALITY OF THE PROJECT LEADER)

15.Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta - življenjepis (Short Curriculum Vitae 
of the project leader) 4

SLO
ANG

16.Dva do pet najpomembnejših raziskovalnih dosežkov vodje raziskovalnega projekta, 
povezanih z vsebino projekta v zadnjih petih letih (2008 - datum zaključka javnega 
razpisa) (Two to five most important research achievements of the project leader linked to the 
content of the research project in the last five years (2008 - Conclusion of the public call)) 5

Znanstveni dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG
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XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

Znanstveni dosežek
Objavljeno v

Tipologija

Pojasnilo SLO

ANG

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Pojasnilo SLO

ANG

Dodaj novo vrstico

17.Dva do pet najpomembnejših družbeno-ekonomsko oziroma kulturno relevantnih 
dosežkov vodje raziskovalnega projekta, povezanih z vsebino projekta v zadnjih petih 
letih (2008 - datum zaključka javnega razpisa). Pri podoktorskih projektih so lahko 
navedeni relevantni dosežki, ki niso nujno povezani z vsebino projekta. (Two to five most 
important socio-economic or cultural achievements of the project leader linked to the content of 
the research project in the last five years (2008 - Conclusion of the public call). In the case of 
postdoctoral project may be given relevant achievements that are not necessarily linked to the 
content of the research project.) 6

Družbenoekonomsko relevantni dosežki

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
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18.Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta (Citations –
proof of meeting the requirement for a project leader) 7

SLO
ANG

19.Obdobje v zadnjih petih letih, v katerem vodja raziskovalnega projekta ni bil zaposlen v 
raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj časa odsoten (Periods in the last five years in 
which the project leader didn not work in the research organisation or was absent for longer 
period)8

C. KRATKA PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA (BRIEF DESCRIPTION 
OF THE RESEARCH PROJECT)

20.Kratka predstavitev raziskovalnega projekta (Brief description of the research project)9

SLO

ANG

21.Vsebina predloga raziskovalnega projekta se šteje za poslovno skrivnost (Content of the 
research project proposal is considered to be a business secret)

 Da (Yes)
 Ne (No)

D. IZJAVE PRIJAVITELJA(STATEMENT BY THE APPLICANT REGARDING THE PUBLIC 
CALL)

22. Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da: 

• vodja prijavljenega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot so določeni v 
Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Ur. 
l. RS, št. 41/09 in 72/11);

• sem/smo seznanjen/i z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljam/o in z vsebino 
vseh listin navedenih v objavljenem razpisu, se z njimi strinjam/o in jih v celoti sprejemam/o;

• so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v 
pisni obliki;

• so vsi podatki, ki jih v prijavi navajam/o, resnični;
• sem/smo seznanjen/i s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 

raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št.41/09 in 72/11) in Pravilnikom o postopkih (so)
financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 
72/11 in 45/12);

• se strinjam/o z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega razpisa v skladu z 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS;

• so v sistema COBISS in SICRIS do zaključka razpisa vpisani vsi podatki o objavah publikacij in o 
citiranosti;

• imamo sklenjene pisne dogovore o medsebojnem sodelovanju z vsemi sodelujočimi 
raziskovalnimi organizacijami in so le-te seznanjene z vsemi pogoji javnega razpisa, se z njimi 
strinjajo in jih v celoti sprejemajo;

• so vsi člani projektne skupine seznanjeni z obsegom vključitve v predlagani raziskovalni projekt;
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• bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa 
zaposlitve (evidence ARRS) in ne izkazujejo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno 
razbremenili /zaposlili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta;

• da bodo člani projektne skupine, katerih dosežki so navedeni v prijavni vlogi, ves čas trajanja 
projekta sodelovali na projektu;

• imamo v primeru prijave aplikativnega projekta zagotovljeno pokritje vsaj 25% utemeljenih 
stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih uporabnikov in imamo z njimi sklenjene pisne 
dogovore o predpisanem deležu sofinanciranja;

potrjujem zgoraj navedene izjave

Podpisi:

zastopnik oz. pooblaščena oseba 
raziskovalne organizacije: in raziskovalec - prijavitelj:

ŽIG

Kraj in datum:

Oznaka prijave:
1 Izraz vodja raziskovalnega projekta je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in 
moške. Nazaj

2 Navedite raziskovalno organizacijo, ki bo izvajala raziskovalni projekt. Zasebni raziskovalec vpiše šifro izvajalke 
raziskovalne dejavnosti (iz evidence ARRS). Šifro prijavitelj pridobi iz Evidenc raziskovalnih organizacij pri Javni 
agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ali jih poišče na spletni strani IZUM (SICRIS). Nazaj

3 Prijavitelj vpiše raziskovalno skupino, v kateri bo potekalo izvajanje raziskovalnega projekta. Šifro prijavitelj pridobi iz 
Evidenc raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ali jih poišče 
na spletni strani IZUM (SICRIS). Nazaj

4 V alineah izpostaviti: izobrazbo, akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv, zaposlitve, vodstvene funkcije in 
sposobnosti, sposobnosti vodje projekta za spodbujanje mladih raziskovalcev k vrhunskemu raziskovalnemu delu, delo 
v strokovnih komisijah doma in v tujini ter jedrnat opis trenutnih oziroma zadnjih raziskovalnih projektov. Obseg: 
največ 12.000 znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikosti pisave 11). Nazaj

5 Raziskovalni dosežek vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, 
IF in srednjo vrednost revije, naziv FOS področja ter podatek, ali je dosežek uvrščen v A" ali A'. Sistem sam ugotavlja 
skladnost področja objave oziroma dosežka s področjem prijave iz tč. 8. Če področje prijave ni skladno s področjem 
objave dosežka (na podlagi prevajalne tabele), mora prijavitelj v posebnem polju pojasniti, kakšna je povezava med 
dosežkom in prijavo. Brez obrazložitve program ne bo dovolil nadaljevanja izpolnjevanja prijave. Nazaj

6 Družbeno-ekonomsko oziroma kulturno relevantni dosežek vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem 
nato sam izpolni naslov objave in druge ustrezne vrednosti. Nazaj

7 Dokazilo o izpolnjevanju pogoja o citiranosti za vodjo temeljnega oziroma aplikativnega raziskovalnega projekta 
(obvezno za humanistiko, velja tudi za družboslovje in interdisciplinarne raziskave). 

Navedite znanstveno delo (katerega citat boste navajali v nadaljevanju) v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. člena 
Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 
in 72/11). Pri navedbi uporabite identično obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri Vrednotenju 
bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS. 

Nato navedite znanstveno delo, kjer je citat prej navedenega znanstvenega dela, v skladu z določili 2. točke 2. oz. 3. 
člena prej navedenega pravilnika, dokumentiran. Pred navedbo uporabite oznako "Prej navedeno znanstveno delo je 
citirano v:" in v nadaljevanju pri navedbi citata uporabite enako obliko zapisa, kakršna je navedena v bazi SICRIS pri 
Vrednotenju bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS, kjer namesto skupnega števila 
strani, navedete stran, kjer je citat dokumentiran. V primeru, da navajate več citatov, mora biti nedvoumno navedena 
povezava med znanstvenim delom in citatom le-tega. Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol 
strani, velikosti pisave 11). 

Določila glede izpolnjevanja pogoja o citiranosti za vodjo projekta iz Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11): 
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Vodja temeljnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, če izkazuje citiranost v sistemu SICRIS (Web of 
Science – WoS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere ima WoS poln bibliografski zapis. Za družboslovje lahko 
izkazuje tudi citiranost v monografiji, izdani pri mednarodni založbi (2.A, 3.A, B), za humanistiko pa v znanstvenih 
objavah, ki so določene v pravilniku, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti (Pravilnik o 
postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 4/11, 72/11 in 
45/12)). Citirano delo mora biti znanstveno delo iz pravilnika, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne 
uspešnosti. Citat mora biti objavljen v zadnjih 10 letih. Avtocitat se ne upošteva. Dela, ki se citirajo v obdobju zadnjih 
10 let, so lahko objavljena tudi prej. 

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, če izkazuje citiranost kot je določena v 2. točki 
prvega odstavka 2. člena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09in 72/11) ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane 
tehnologije, prodani računalniški programi, izvedeni pomembni objekti ali izdelki ipd.; COBISS tip 2.02, 2.03, 2.04, 
2.06, 2.07, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.20, 2.21 in 2.24) ali dokazano delo na nacionalno pomembnem 
znanstvenem korpusu ali zbirki. Nazaj

8 Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri 
izpolnjevanju kriterija za vodjo projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje 
obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša za čas dejansko 
izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje 
upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti z dela. V 
primeru, da vodja raziskovalnega projekta v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, vpišite zadnje 
intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. Navedite daljšo dokumentirano odsotnost in 
razloge. Nazaj

9 Pri predstavitvi raziskovalnega projekta je treba navesti elemente, ki se bodo ocenjevali skladno z metodologijo. Pri 
predstavitvi raziskovalnega projekta navedite: znanstvena izhodišča, predstavitev problema, cilje raziskave s 
poudarkom na originalnosti predlaganih raziskav ter njihovim potencialnim vplivom na razvoj novih raziskovalnih 
smeri, izvirnost rezultatov, metode dela, relevantnost in potencialni vpliv rezultatov, izjemne družbeno-ekonomsko 
oziroma kulturno relevantne dosežke vodje projekta, organiziranost in izvedljivost projekta itd. Obseg: največ 12.000 
znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikosti pisave 11). Priponka je namenjena izključno formulam, 
diagramom in slikam, ki dopolnjujejo "Kratko predstavitev raziskovalnega projekta". Obseg priponke naj bo največ ena 
stran. Priponk, ki ne bodo skladne s prejšnjim navodilom, ARRS ne bo upoštevala. Nazaj

Obrazec: ARRS-RPROJ-JR-PRIJAVA/2013-I v1.00
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