
Priloga 1 
Vlagatelj(ica): ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
(točen naslov) 
 
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 
Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana 
 
 
 Vloga za vpis v register zasebnih raziskovalcev 
 
 (Pišite z velikimi in malimi tiskanimi črkami!) 
 
 
Podpisani(a) prosim za vpis naslednjih podatkov v register zasebnih raziskovalcev: 
 
 
Ime:  ………………………………………… 
 
Državljanstvo: ……………………………… 
 
EMŠO:  …………………………………… 
  

 
Priimek: ………………………………………
 
Dekliški priimek: …………………………… 
 
Davčna številka:………………………………

 
 
Naslov: ………………………………………………………………………………………… 
 (ulica in hišna številka stalnega bivališča) 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 (poštna številka, mesto in občina stalnega bivališča) 
 
Sedež: …………………………………………………………………………………………… 
 (ulica in hišna številka sedeža opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti) 
 
 …………………………………………………………………………………………………… 
 (poštna številka, mesto in občina sedeža opravljanja raziskovalne in razvojne dejavnosti) 
 
Dejavnost:  ……………………………………………………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………… 
 (kratek opis predmeta oziroma področja raziskovalne in razvojne dejavnosti) 
 
Raziskovalno področje in podpodročje:  ………………………………………………………… 
 (do dve oznaki po šifrantu raziskovalnih področij in podpodročij ARRS1) 
 

                                            
1Šifrant je objavljen na spletni strani ARRS. 



Šolska izobrazba: ………………………………………………………………………………… 
 (najvišja dokončana šola, če je ta nižja od diplome visoke šole) 
 
Diploma visokega strokovnega programa:  ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 (univerza, naziv visokošolskega zavoda, država, v kateri je visokošolski zavod, in leto diplome) 
 
Diploma univerzitetnega programa: ……………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 (univerza, naziv visokošolskega zavoda, država, v kateri je visokošolski zavod, in leto diplome) 
 
Magisterij: ……………………………………………………………………………………… 
 (univerza, fakulteta, država, v kateri je univerza, in leto magisterija) 
 
Doktorat: ………………………………………………………………………………………… 
 (univerza, fakulteta, država, v kateri je univerza, in leto doktorata) 
 
Vlogi je treba priložiti: 
- kratek življenjepis, 
- dokazilo o stopnji strokovne izobrazbe, 
- dokazila o morebitnih prejetih nagradah, 
- dokazila o morebitnih podeljenih patentih oziroma inovacijah, 
- dokazila o možnosti uporabe ustrezne raziskovalne opreme in o ustreznih prostorih, 
-  predvidene usmeritve (plan/program) za delo v okviru statusa zasebnega raziskovalca, 
- bibliografijo, v kateri so posebej opredeljena objavljena znanstvena in posebej strokovna dela, izdana 

doma in v tujini (npr. izpis iz COBISS-a ali navedba naslednjih podatkov za vsako enoto: avtorji, 
naslov, vir objave in leto objave), 

- podatke o drugih rezultatih dosedanjega dela na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, 
- dokazilo, da niste v delovnem razmerju, da nimate statusa študenta in da niste uživalec pokojnine ter ne 

opravljate neke druge samostojne dejavnosti in v zvezi s tem niste vpisani v register samostojnih 
dejavnosti, če je tak register predpisan, 

- izjavo, da niste lastnik ali solastnik pravnega subjekta oziroma v primeru, da ste lastnik ali solastnik 
pravnega subjekta, morate predložiti utemeljeno pojasnilo, zakaj raziskovalne oziroma razvojne 
dejavnosti ne morete opravljati v pravnem subjektu, katerega lastnik ali solastnik ste, 

- fotokopijo javne listine, s katero se dokazuje državljanstvo. 
 
Če prilagate fotokopije dokumentov, mora biti njihova istovetnost z originalom potrjena (izjavo o 
istovetnosti z originalom lahko napiše vlagatelj(ica) na sam dokument in jo potrdi z lastnoročnim 
podpisom in datumom potrditve). 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
(kraj in datum) (podpis vlagatelja(ice)) 


	Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana 

