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JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH PERIODIČNIH ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ V LETU 
2019 IN 2020 

 
PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE IZDAJANJA DOMAČIH PERIODIČNIH 

ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ 
 
A. SPLOŠNI PODATKI 
 
1. NASLOV PUBLIKACIJE 

      

 
1.1. ISSN (obvezno)       

1.2. UDK       

  

2. NAZIV PRIJAVITELJA (izpisati z besedo) 

      

Organizacija, vpisana v evidenco 
raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji 
za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije 

   
      šifra (članice) v sistemu SICRIS 

Društvo s statusom delovanja v javnem 
interesu na področju raziskovalne 
dejavnosti 

 
      zaporedna številka odločbe 

Založba  k prijavnemu obrazcu obvezno predložite 
izjavo, da gre za organizacijo, ki se ukvarja z 
zalaganjem knjig, revij 

Pravne osebe iz slovenskega zamejstva 
in pravne osebe Slovencev po svetu  

 

2.1. Ulica oz. kraj       

2.2. Poštna številka in ime pošte       

2.3. Telefon (hitra številka)       

2.4. Faks       

2.5. Elektronska pošta       

2.6. Davčna številka       

2.7. Matična številka       

2.8. Transakcijski račun in naziv banke       

 
3. PODPISNIK POGODBE (z nazivom in funkcijo) 

      

3.1. Telefon in elektronski naslov         

 
4. KONTAKTNA OSEBA  

      

 
4.1. Telefon,  (obvezno tudi mobilni 
telefon in elektronski  naslov) 

 
      

 
5. Naslov, na katerega se pošilja pisna korespondenca (če ta ni enak naslovu prijavitelja – 
ulica, poštna številka, kraj) 
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6. UREDNIŠTVO 
6.1. Naslov:       

6.2. Telefon in mobilni telefon       

6.3. Faks       

6.4. Elektronski naslov       

 
 
7. GLAVNI OZ. ODGOVORNI UREDNIK 
7.1. Ime       

7.2. Naziv       

7.3. Elektronski naslov       

7.4. Telefon (hitra številka)       

 
 
8. ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA1      

        

 
 
9. PODROČJE PUBLIKACIJE 2   
 
 
9.1.   Raziskovalno področje po šifrantu ARRS  
 

Šifra:        

 
 
9.2. Raziskovalno področje po šifrantu FORD/FOS 2007  
 

Šifra:       

 
 

9.3.   Raziskovalno področje po šifrantu Evropske unije CERIF  
 

Šifra:        

  

 
9.4.   Družbeno-ekonomski cilji  
 

Šifra:     

  

 
 
 
 
 
 
 

                                            
1
 Navedite poimensko člane uredniškega odbora, z (akademskim) nazivom  in organizacijo zaposlitve.  

2
 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/  (vpišete samo eno šifro) 

http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/
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B. KVANTITATIVNI PODATKI  O PERIODIČNI ZNANSTVENI PUBLIKACIJI 
V polja, kjer se zahteva številka, vpišite samo številko; morebitne opombe vpišite v opombe pod 
10.10.. 
 
10. DOSEGANJE BIBLIOGRAFSKIH IN TEHNIČNIH STANDARDOV 

10.1. Izhaja od leta       

 
10.2. Realizacija letnega programa v letu 2017 (ali v letu 2018, v kolikor so podatki že znani) 
Leto:      
 

Skupaj zvezkov (na letnik):       

Skupni obseg v a.p. (na letnik):                                             

Skupni obseg v straneh (na letnik):                                       

Skupna naklada (na letnik):            

 
10.3. Načrt programa (podatki se uporabijo za izračun višine sofinanciranja!) 
Letni program 2019 (načrtovano): 

Skupaj rednih zvezkov (na letnik); dvojna številka se 
upošteva kot en zvezek: 

      

Skupni obseg v avtorskih polah (na letnik):        

Skupni obseg v straneh (na letnik):                                       

Skupna naklada (na letnik):            

Število avtorskih pol na zvezek :       

Naklada na zvezek :       

 

10.4.1. Publikacija ima spletno izdajo (ustrezno označite): DA  NE 

10.4.2. Publikacija ima samo spletno izdajo (ustrezno označite): DA NE 

10.4.3. Spletna stran publikacije: __      

10.4.4. Spletna stran z zadnjo izdano številko publikacije (OBVEZNO, če ima publikacija 
samo spletno izdajo) : __      
 
10.5.  Dinamika izhajanja  

jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. avg. sep. okt. nov. dec. 
 
10.6. Trenutno število naročnikov :       

 
10.7. Jezik, v katerem večinsko izhajajo članki __     __________________ 
  
10.8. Drugi jezik(i), v katerem izhajajo članki __      
 
10. 9. Uvrstitev publikacije v bibl. baze podatkov, revij in založb (neobvezno; preverja ARRS3): 
      
 
10. 10. Opombe (neobvezno):       
 

Podpisi: 
Za točnost podatkov odgovarja:       

 
Za uredništvo (ime in funkcija):       

 
Za založnika (ime in funkcija):       

                                            
3
 http://www.arrs.gov.si/sl/infra/baze/  ; SCOPUS: http://www.scimagojr.com/journalrank.php  

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/baze/
http://www.scimagojr.com/journalrank.php
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C. FINANČNA KONSTRUKCIJA V LETU 2019 (podatki so informativne narave in se ne 
ocenjujejo; pri postopku izračuna zneska sofinanciranja se upošteva le podatek o 
zaprošenih sredstvih) 
 
11. PREDVIDENI PRIHODKI IN STROŠKI NA LETNEM NIVOJU 
 

11.1. Predvideni prihodki 
- ARRS (zaprošena sredstva - obvezno)        EUR 

- lastna sredstva  (obvezno navesti)       EUR 

- prihodek od naročnine in prodaje       EUR 

- drugi viri         EUR 

Celotni predvideni prihodki:       EUR 

 
 

 Prodajna cena enega izvoda/zvezka publikacije (predvidena) 
 

      EUR 

 
 
11.2. Splošni predvideni stroški – finančni predračun 
 
- stroški priprave za tisk (stroški oblikovanja in 
računalniškega preloma): 

  

      EUR 

  
- stroški tiska:       EUR 

- stroški lektoriranja:       EUR 

- stroški priprave spletne izdaje:       EUR 

- uredniško delo:       EUR 

- stroški odpošiljanja:       EUR 

Skupaj stroški        EUR 

 
 

 avtorski honorarji ( v bruto znesku)       EUR 

 
 

 
12. DOSTOPNOST PUBLIKACIJE NA SVETOVNEM SPLETU (navedite točen spletni naslov 
do celotno dostopnega gradiva) 
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13. S PODPISOM NA PRIJAVNI VLOGI PODPISANI PRIJAVITELJI IZJAVLJAMO, DA: 
- smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljamo in z vsebino vseh 
listin, navedenih v  objavljenem razpisu, se z njimi strinjamo in jih v celoti sprejemamo; 
- so vsi podatki v prijavnem obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v prijavnem obrazcu v 
pisni obliki; 
- publikacija izhaja skladno z letnim načrtom v letu pred objavo javnega razpisa; 
- pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so vsi podatki, ki jih navajamo v prijavi, 
resnični; 
- smo seznanjeni s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/16 in 79/17); 
- se strinjamo z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega javnega razpisa v skladu z 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za evidence ARRS; 
- izpolnjujemo razpisne pogoje pod točko 5 javnega razpisa; 

- za kritje stroškov, ki bodo predmet sofinanciranja izdajanja periodičnih znanstvenih publikacij v 
letu 2019 in 2020, ne bomo prejeli sredstev iz drugih virov državnega proračuna; 
- prijavitelj ima izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti iz predhodnega leta do ARRS; 
- z zahtevanim zneskom v tej prijavi ne bomo presegli dovoljenih zneskov državne pomoči po 
shemi »de-minimis« (velja za gospodarske družbe);  
- da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja. 
 
 
 
 
 
Kraj in datum:                                                                              
 
      ,                                       

 
Podpis: 
 
      

odgovornega/glavnega urednika 
Žig 

 
Podpis: 
 
      

zastopnik prijavitelja 
 
 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp

