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Oznaka prijave:

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa
»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2016
(Uradni list RS, št. 41/2016, z dne 10.6.2016) 

PRIJAVNA VLOGA

A. SPLOŠNI PODATKI

1.Naslov raziskovalnega projekta

SLO

ANG

2.Vodja  raziskovalnega projekta

Šifra

Ime in priimek

3.Prijavitelj - raziskovalna organizacija (RO)

Šifra

Naziv

Organizacijska enota raziskovalne organizacije

Šifra

Naziv

4.Raziskovalna skupina

Šifra

Naziv

5.Kontaktna oseba

Ime in priimek

E-naslov 

Telefon

6.Težiš e
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orzzovitelj - raziskovalna organizacija (RO)

VzVzoVzoVzVzOrganizacijska enota raziskovalVzVzVŠifra

zivV
2o



Izberi

...

Izberi

Izberi

Izberi

Izberi

Šifra

- Težiš e

- Tematski sklop

- Tema

7.Sodelujo e raziskovalne organizacije

Šifra Naziv

X

Dodaj novo vrstico

8.Raziskovalno podro je, v katerem bo potekalo izvajanje raziskovalnega programa po 
šifrantu ARRS

Šifra

- Veda

- Podro je

- Podpodro je

Raziskovalno podro je po šifrantu FOS, v katerem bo potekalo izvajanje 
raziskovalnega projekta

Šifra

- Veda

- Podro je

9.Znanstveno podro je raziskovalnega projekta po šifrantu Evropske unije (CERIF)

Šifra

Naziv

10.Družbeno-ekonomski cilj

Šifra

Naziv

B. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA

11.Povzetek raziskovalnega projekta

SLO
ANG

12.Klju ne besede

SLO

ANG
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13.Izhodiš a ter opredelitev problema in ciljev predloga raziskovalnega projekta

14.Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature s podro ja 
predlaganega projekta

15.Vsebina, metoda in program dela predloga raziskovalnega projekta

16.Pri akovani rezultati, vklju no z na rtom njihove diseminacije, in njihov pomen k 
uresni evanju ciljev razpisane teme

17.Predlogi možnosti in na ina prenosa znanja v prakso

18.Trajanje projekta v mesecih

18.1. Obrazložitev

19. asovni na rt izvedbe projekta

20.Razpoložljiva raziskovalna oprema (nad 5.000 €), potrebna za izvedbo projekta

21.Relevantnost in potencialni vpliv rezultatov projekta

21.1.Pomen za razvoj znanosti oziroma stroke

SLO
ANG

21.2.Pomen projekta za gospodarstvo

SLO
ANG

21.3.Pomen projekta za družbo

SLO
ANG

C. KAKOVOST VODJE RAZISKOVALNEGA PROJEKTA IN OSTALIH LANOV 
PROJEKTNE SKUPINE

22.Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta - življenjepis
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... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

23.Navedite enega do pet najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov vodje 
raziskovalnega projekta na podro ju, na katerem bo potekalo raziskovanje in ki so 
povezani z vsebino projekta, v zadnjih petih letih (2011-datum zaklju ka javnega 
razpisa)

Znanstveni dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Obrazložitev

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Obrazložitev

Dodaj novo vrstico

24.Navedite od enega do pet najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov 
ostalih lanov projektne skupine, ki so povezani z vsebino projekta, v zadnjih petih 
letih (2011-datum zaklju ka javnega razpisa)

Znanstveni dosežek

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Obrazložitev

COBISS ID

Naslov SLO

ANG

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

Obrazložitev
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... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

... Izbriši dosežek

XIzberi

XIzberi

Dodaj novo vrstico

25.Navedite enega do pet najpomembnejših družbeno-ekonomsko oziroma kulturno 
relevantnih dosežkov vodje raziskovalnega projekta in ostalih lanov projektne 
skupine na podro ju, na katerem bo potekalo raziskovanje in ki so povezani z vsebino 
projekta, v zadnjih petih letih (2011-datum zaklju ka javnega razpisa)

Družbeno-ekonomsko 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

26.Citati - dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodjo raziskovalnega projekta

27.Obdobje v zadnjih petih letih, v katerem vodja raziskovalnega projekta ni bil zaposlen 
v raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj asa odsoten

28.Sodelovanje projektne skupine v drugih programih in projektih v zadnjih petih letih, ki 
je povezano s predlogom raziskovalnega projekta

28.1.Sodelovanje v Republiki Sloveniji

28.2.Mednarodno sodelovanje

28.3.Vpetost projektne skupine v strokovno delo za vladne organe in gospodarstvo, v 
povezavi s predlogom projekta

D. STROŠKI PROJEKTA

29.Cenovna kategorija
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A B C D E F

30.Skupni predvideni obseg sredstev za izvedbo projekta (v EUR)

30.1.Obrazložitev predvideva obseg sredstev za izvedbo projekta z vidika porabe sredstev 
za pla e, stroške materiala, stroške dela,...

31.Eti na vprašanja

31.1.Ali predlagane raziskave odpirajo ob utljiva eti na vprašanja povezana s/z:

Eti no vprašanje Da Ne

lovekom

loveškimi biološkimi vzorci

Osebnimi podatki

Genetskimi informacijami

Živalmi

31.2. e je odgovor na katero od zgornjih vprašanj pozitiven, prosimo za pojasnilo, da je 
bilo/so bila vprašanje(a) ustrezno obravnavano(a)

31.3.Ali predlagane raziskave vklju ujejo naslednja vprašanja?

Eti no vprašanje Da Ne

Raziskave, namenjene kloniranju loveka za namene reprodukcije

Raziskave, namenjene spreminjanju loveške genske dediš ine

Raziskave, namenjene ustvarjanju loveškega embria izklju no z 
namenom raziskav ali pridobivanja izvorne celice

32.Vsebina predloga raziskovalnega projekta se šteje za poslovno skrivnost

Da 
Ne 

E. IZJAVE PRIJAVITELJA

33.1. Priloga 1 - Glede na predpisane pogoje javnega razpisa izjavljamo, da:

smo posredovali obrazec ARRS-RPROJ-CRP-DP-2016 - Obrazec za dodeljevanje 
državnih pomo i.
obrazca ARRS-RPROJ-CRP-DP-2016 - Obrazec za dodeljevanje državnih pomo i ni 
potrebno posredovati. 

33.2. Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da:
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• vodja prijavljenega projekta izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot so dolo eni 
v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),

• 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 identi ni podatkom v prijavnem obrazcu 
v pisni obliki,

• so vsi podatki, ki jih v prijavi navajamo, resni ni, 
• smo seznanjeni s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih - CRP (Uradni list RS, št. 43/11 

in 6/12) in Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo 
raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11),

• 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,

• smo do zaklju ka javnega razpisa poskrbeli za vnos bibliografskih podatkov vodje/raziskovalcev 
v sistem COBISS/SICRIS,

• se strinjamo, da se v primeru odobritve projekta besedilo povzetka iz t . 11 lahko objavi v bazi 
SICRIS,

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

• se vsi lani projektne skupine, navedeni v prilogi te prijave (Obrazec A - Sestava projektne 
skupine iz organizacije prijaviteljice, Obrazec B – Sestava projektne skupine iz sodelujo e 
organizacije), strinjajo s sodelovanjem v predlaganem raziskovalnem projektu,

• se bo projekt v primeru izbora izvajal s sodelujo imi raziskovalnimi organizacijami, navedenimi 
v 7. to ki tega obrazca, in lani projektne skupine, navedenimi v prilogi te prijave (Obrazec B – 
Sestava projektne skupine iz sodelujo e organizacije). Spremembe, ki bodo posegale v program 
izvajanja projekta, ki bo sestavni del pogodbene dokumentacije, bomo predhodno uskladili z 
vsebinskim spremljevalcem sofinancerja, ki bo dolo en v pogodbi o izvajanju in sofinanciranju 
projekta,

• bomo vse lane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa 
zaposlitve v evidencah ARRS/nimajo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno 
zaposlili/razbremenili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta,

• smo izbrali cenovni razred v skladu z Uredbo o normativih in standardih,
• imamo ustrezno dovoljenje eti ne komisije za izvajanje raziskovalnega projekta, v kolikor je to 

potrebno glede na 31. to ko prijavne vloge.

potrjujem zgoraj navedene izjave

Podpisi:

zastopnik oz. pooblaš ena oseba 
raziskovalne organizacije 
prijaviteljice:

in
raziskovalec - prijavitelj:

ŽIG

Datum:

Oznaka prijave:

 Izraz vodja raziskovalnega projekta je zapisan v moški slovni ni obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in moške. 
Nazaj

 Navedite raziskovalno organizacijo, ki bo izvajala raziskovalni projekt. e je prijavitelj gospodarska družba, je potrebno 
poleg prijave oddati tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomo i ARRS-PROJ-CRP-DP-2016. Nazaj

 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 poiš e na 
spletni strani IZUM (SICRIS). Nazaj
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 e je /so sodelujo a/e raziskovalna/e gospodarska družba, je potrebno poleg prijav oddati tudi izpolnjen obrazec za 
dodeljevanje državnih pomo i ARRS-PROJ-CRP-DP-2016. Nazaj

 Najve  12.000 znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Najve  12.000 znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Najve  12.000 znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Izvajanje projekta prijavitelj organizira v obliki delovnih svežnjev, glede na vsebino in cilje raziskave. V kolikor je v 
projekt vklju enih ve  partnerjev, naj bo v okviru programa dela po posameznih svežnjih jasno opredeljena vloga 
posameznega partnerja. Najve  60.000 znakov vklju no s presledki (približno deset strani, velikost pisave 11). Nazaj

 V okviru to ke 16 mora prijavitelj opisati pri akovane rezultate oziroma kon ne izsledke z opisom pomena k 
uresni evanju ciljev projekta; pri akovane rezultate oziroma kon ne izsledke je potrebno prikazati v preglednici (št. 
izsledka, naslov izsledka, datum in nosilec – v primeru ve  partnerjev na projektu) Najve  12.000 znakov vklju no s 
presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Poleg javne predstavitve rezultatov za naro nika opredelite tudi predlog (dolgoro nejšega) sodelovanja med akterji 
produkcije znanja ter uporabniki znanja. Najve  12.000 znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 
11). Nazaj

 12 do 36 mesecev in utemeljitev, e je ve  kot 24 mesecev. Nazaj

 asovni na rt izvedbe projekta mora vklju evati asovnico vseh pomembnih mejnikov/faz projekta, vklju no s 
predvidenimi raziskovalci (iz raziskovalne organizacije prijavitelja in iz sodelujo ih raziskovalnih organizacij iz to ke 7) 
in njihovo predvideno porabo asa. Nazaj

 Najve  6.000 znakov vklju no s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11). Nazaj

 Pomen za posamezno podjetje, za gospodarsko panogo, za ve  panog, za družbeno infrastrukturo za državno upravo, 
za nastanek novih podjetij, za kulturni razvoj, za varovanje naravne in kulturne dediš ine... Najve  12.000 znakov 
vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 Promocija države, dostopanje do tujih znanj, vklju evanje v mednarodno delitev dela, vzgoja kadrov... Najve  12.000 
znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11). Nazaj

 V alineah izpostaviti: izobrazbo, akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv, zaposlitve, vodstvene funkcije in 
sposobnosti vodje projekta za spodbujanje mladih raziskovalcev k vrhunskemu raziskovalnemu delu, delo v strokovnih 
komisijah doma in v tujini, nagrade ter jedrnat opis trenutnih oziroma zadnjih raziskovalnih projektov. Obseg: najve  
12.000 znakov vklju no s presledki (približno dve strani, velikosti pisave 11). Nazaj

 Raziskovalni dosežek vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, IF 
in srednjo vrednost revije, naziv FOS podro ja ter podatek, ali je dosežek uvrš en v A" ali A'. Sistem sam ugotavlja 
skladnost podro ja objave oziroma dosežka s podro jem prijave iz t . 8. e podro je prijave ni skladno s podro jem 
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

 Raziskovalni dosežek vpišete tako, da izpolnite COBISS kodo dosežka - sistem nato sam izpolni naslov objave, naziv, IF 
in srednjo vrednost revije, naziv FOS podro ja ter podatek, ali je dosežek uvrš en v A" ali A'. Sistem sam ugotavlja 
skladnost podro ja objave oziroma dosežka s podro jem prijave iz t . 8. e podro je prijave ni skladno s podro jem 
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

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

 V primeru, da je v to ki 8 navedena veda humanistika ali družboslovje, navedite znanstveno delo (katerega citat boste 
navajali v nadaljevanju) v skladu z dolo ili 2. to ke 2. oz. 3. lena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja 
pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Pri navedbi uporabite identi no 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 dolo ili 2. to ke 2. oz. 3. lena 
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 ve  citatov, mora biti nedvoumno navedena povezava med 
znanstvenim delom in citatom le-tega. Obseg: najve  3.000 znakov vklju no s presledki (približno pol strani, velikosti 
pisave 11). 

Dolo ila 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): 

Vodja aplikativnega raziskovalnega projekta izpolnjuje pogoj citiranosti, e izkazuje citiranost kot je dolo ena v 2. to ki 
prvega odstavka 2. lena Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
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(Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) ali ima dokazane prenose lastnih raziskav v prakso (patenti, implementirane 
tehnologije, prodani ra unalniški 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

 e 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 vklju uje obdobje petih let 
zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav tako se upoštevano obdobje podaljša za as dejansko izrabljenega starševskega 
dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva 
koriš enje 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 vklju uje obdobje petih 
let v raziskovalni dejavnosti. Navedite daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. Nazaj

 Najve  6.000 znakov vklju no s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj

 Najve  6.000 znakov vklju no s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj

 Najve  6.000 znakov vklju no s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj

 Prijavitelj v skladu z Uredbo o normativih in standardih izpolni obrazec ARRS-KR-01/2014, objavljen na spletnih straneh 
ARRS (Glej:https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/gradivo/obrazci/14/cen-kateg-prog-proj-2014.asp) in na podlagi 
izpolnjenega obrazca izbere ustrezno cenovno kategorijo raziskovalnega projekta, kot je dolo eno v Uredbi o normativih in 
standardih. Obrazec ARRS-KR-01/2014 hrani prijavitelj. Na zahtevo ARRS bo prijavitelj dolžan naknadno dostaviti obrazec. 
Nazaj

 Najve  3.000 znakov vklju no s presledki (približno pol strani, velikost pisave 11) Nazaj

 Obrazec morajo obvezno posredovati prijavitelji projektov, kjer v prijavi gospodarska družba nastopa kot izvajalec, 
soizvajalec ali sofinancer projekta. Obrazec je objavljen na spletnih straneh ARRS 
(Glej:https://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/16/inc/ARRS-PROJ-CRP-DP-2016.pdf). Nazaj

Obrazec: ARRS-CRP-HRA-JR-Prijava/2016 v1.00
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