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Javni razpis za sofinanciranje programa znanost mladini v letu 2008  

(Uradni list RS, št.  45/2007, z dne 25.05.2007) 
 
 

PRIJAVNA VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMA ZNANOST 
MLADINI V LETU 2008 

 
 
 
1. PODATKI O PRIJAVITELJU 
 
 
1.1. Splošni podatki o prijavitelju 
 
 
Naziv prijavitelja       

Šifra iz evidence 
agencije       

Naslov prijavitelja 
(ulica,  poštna številka 
in kraj) 

      

telefon in faks         

matična številka       

davčna številka       

E-pošta       

Številka računa:         

Zastopnik prijavitelja 
ali pooblaščena 
oseba  
(podpisnik pogodbe z 
nazivom in funkcijo) 

      

 
 
 
 
Kontaktna oseba       

telefon in faks       

mobilni telefon       

e-pošta       
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1.2. Predstavitev prijavitelja z navedbo vsebine dejavnosti na raziskovalnem 
področju1 
 
      
 
 
2. PODATKI O PROGRAMU  
 
2.1. Naziv programa in predstavitev programa2 

         

2.2. Tematski sklopi (označite): 
 

 a) srečanja in tekmovanja mladih raziskovalcev, tehnikov in inovatorjev 
 b) mladinski raziskovalni tabori, poletne šole in delavnice 
 c) regionalni centri na področju programa znanost mladini 

 d) mednarodno sodelovanje na področju programa znanost mladini in publiciranje 
rezultatov programa znanost mladini  

2.3. Program se bo izvajal v obdobju 
od       do       2008

 

2.4. Zaprošena sredstva iz tega razpisa za leto 2008  
 
      EUR  

 
2.5. Opis oz. utemeljitev znanstvene metode, ki bo uporabljena v programu3 
      

2.6. Število udeležencev programa 

- osnovnošolci       

- srednješolci       

- drugi (navedite)       
 

                                                 
1 Obseg: največ pol strani. Pisava: Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. 
2 Predstavite program in navedite znanstvene probleme in cilje raziskovanja ter podrobneje razdelajte 
raziskovalno hipotezo. Obseg: največ dve strani. Pisava: Times New Roman, velikost 11, enojni 
razmik. 
3 Navedite in opišite znanstveno metodo, ki bo uporabljena v programu (opis zbiranja, obdelave, 
interpretacije in prikaza podatkov, zlasti navedba kvantitativnih oz. kvalitativnih metod obdelave 
podatkov ter predvidena oblika publiciranja oz. javnega prikaza rezultatov raziskovanja). Obseg: 
največ pol strani. Pisava: Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. 
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2.7. Teritorialna razsežnost - število udeležencev  

- iz ene regije       

- iz cele države       

- iz drugih držav       

- drugi (navedite)       
 
2.8. Kontinuiteta izvajanja 

Program se izvaja         

 (navedite število let) 

 

2.9. Pogostost izvajanja programa (označite in navedite pogostost pri tretjem polju): 
 vsako leto 

 vsako drugo leto 

 občasno         

2.10. Dokumentirane reference prijavitelja4 
       
 

 

2.11. Mednarodne povezave5 
      

 
 

                                                 
4 Reference prijavitelja se izkazujejo s tem, da v programu sodelujejo kvalitetni mentorji in udeleženci, 
da je prijavitelj kvalitetno izvedel dosedanje projekte ter da prijavitelj sodeluje z univerzitetnimi ali 
raziskovalnimi organizacijami in/ali sodeluje na mednarodnem nivoju. Obseg: največ eno stran. 
Pisava: Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. 
5 Navedite nekaj vaših najpomembnejših mednarodnih povezav. Obseg: največ pol strani. Pisava: 
Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. 
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3. FINANČNA KONSTRUKCIJA ZA LETO 2008 
 
  
3.1. Planirani prihodki 
 

 Kategorija in opis prihodkov Vrednost v EUR
1 Sredstva Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS      

2 Lastna sredstva prijavitelja      

3 Sredstva drugih sofinancerjev      

 -            

 -            

 -            

4 Drugi viri sredstev      

 -            

 -            

 -            

 SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)      

 
 
3.2. Predvideni stroški 
 

 Kategorija in opis stroškov Vrednost v EUR
1 Materialni stroški  

 -            

 -            

 -            

 -            

2 Stroški dela 

 -            

 -            

 -            

3 Stroški storitev 

 -            

 -            

 -            

4 Drugi stroški 

 -            

 -            

 -            

 SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4)      
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4. IZJAVE PRIJAVITELJA 
 
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam, da: 
 
- smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljamo, in z vsebino 

vseh listin, navedenih v objavljenem javnem 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 
 
- so vsi podatki, ki jih v prijavni vlogi navajamo, resnični 
 
- smo seznanjeni s Pravilnikom o sofinanciranju programa znanost mladini 
 
- 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 
 
 
 
 
             
Kraj in datum  Ime in priimek zastopnika 

prijavitelja ali pooblaščene osebe 
 
 
 
 
 

  

 Žig Podpis zastopnika ali 
pooblaščene osebe 

 


