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ZAKLJUČNO POROČILO 
O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

 
 
 
I. Osnovni podatki o raziskovalnem projektu 
 
1. Šifra projekta: 
       
 
2.  Številka pogodbe:  
       
 
3.  Naslov projekta: 
       

 
4.  Vrsta projekta: 

  a) temeljni raziskovalni projekt 
  b) aplikativni raziskovalni projekt 
  c) podoktorski projekt 

 
5. RO izvajalke: 
    Nosilna RO:       
    RO soizvajalke:       

 
6.  Sofinancer/ji (za projekte s sofinanciranjem): 
       

 
7.  Šifra ter ime in priimek vodje raziskovalnega projekta: 

             
 
 
 
Datum:       
 
 
 
 
 
 
 

Podpis vodje raziskovalnega 
projekta: 

Žig RO Podpis  odgovorne osebe RO: 
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1. Šifra in družbenoekonomski cilj raziskovalnega projekta v skladu s  Klasifikacijo 
družbenoekonomskih ciljev1: 
             

 
2. Najpomembnejši rezultati raziskovalnega projekta2 

2.1 za razvoj znanosti - v slovenskem jeziku: 
      

 
2.2 za razvoj Slovenije - v slovenskem jeziku: 

      

                                                 
1   http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-druzb-ekon.asp 
2   najpomembnejši rezultati raziskovalnega projekta bodo objavljeni na spletni strani SICRIS: 
    http://sicris.izum.si/ (do največ ½ strani, font 11, enojni razmik). 
 



Obrazec: ARRS-ZV-RPROJ-ZP/2007-I  Stran 3 od 9 

 
 

2.3 za razvoj znanosti - v angleškem jeziku: 
      

 
2.4 za razvoj Slovenije - v angleškem jeziku: 
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3. Pomen rezultatov raziskav za sofinancerja3: 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 do največ ½ strani, font 11, enojni razmik 
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4. Samo za aplikativne projekte: 
Označite, katerega od navedenih ciljev ste si zastavili pri aplikativnem projektu, katere konkretne rezultate ste dosegli in v kakšni 
meri so doseženi rezultati uporabljeni. 

   Cilji Rezultati Uporaba rezultatov 

   
Zastavljen 

cilj Dosežen 

Dosežen 
bo v 

naslednjih 
treh letih 

Ni 
dosežen V celoti Delno 

Ni 
uporabljen 

Uporabljen 
bo v 

naslednjih 
treh letih 

F.1 pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin         
F.2 pridobitev novih znanstvenih spoznanj 

         

F.3 večja usposobljenost raziskovalno-razvojnega osebja         
F.4 dvig tehnološke ravni         
F.5 sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja         
F.6 razvoj novega izdelka         
F.7 izboljšanje obstoječega izdelka         
F.8 razvoj in izdelava prototipa         
F.9 razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije         

F.10 izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije         
F.11 razvoj nove storitve         
F.12 izboljšanje obstoječe storitve         
F.13 razvoj novih proizvodnih metod in instrumentov oz. proizvodnih 

procesov         

F.14 izboljšanje obstoječih proizvodnih metod in instrumentov oz. 
proizvodnih procesov         

F.15 razvoj novega informacijskega sistema/podatkovnih baz         
F.16 izboljšanje obstoječega informacijskega sistema/podatkovnih baz         
F.17 prenos obstoječih tehnologij, znanj, metod in postopkov v prakso         
F.18 posredovanje novih znanj neposrednim uporabnikom (seminarji, 

forumi, konference)         

F.19 znanje, ki vodi k ustanovitvi novega podjetja ("spin off")         
F.20 ustanovitev novega podjetja ("spin off")         
F.21 razvoj novih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov         
F.22 izboljšanje obstoječih zdravstvenih/diagnostičnih metod/postopkov         
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F.23 razvoj novih sistemskih, normativnih, programskih in metodoloških 
rešitev         

F.24 izboljšanje obstoječih sistemskih, normativnih, programskih in 
metodoloških rešitev         

F.25 razvoj novih organizacijskih in upravljavskih rešitev         
F.26 izboljšanje obstoječih organizacijskih in upravljavskih rešitev         
F.27 prispevek k ohranjanju/varovanje naravne in kulturne dediščine         
F.28 priprava/organizacija razstave         
F.29 prispevek k razvoju nacionalne kulturne identitete         
F.30 strokovna ocena stanja         
F.31 razvoj standardov         
F.32 mednarodni patent         
F.33 patent v Sloveniji         
F.34 svetovalna dejavnost         
F.35 drugo:               

 
      Komentar 4:       

      

 
                                                 
4 Največ ½ strani, font 11, enojni razmik. 
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5. Samo za aplikativne projekte: 
Označite potencialne vplive oziroma učinke vaših rezultatov na navedena področja:  

  Velik vpliv Srednji vpliv Majhen vpliv Ni vpliva 
G.1 Razvoj visoko-šolskega izobraževanja     

G.1.1 razvoj dodiplomskega izobraževanja     
G.1.2 razvoj podiplomskega izobraževanja     
G.1.3 drugo:           
G.2 Gospodarski razvoj     

G.2.1 razširitev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu      
G.2.2 širitev obstoječih trgov     
G.2.3 znižanje stroškov proizvodnje     
G.2.4 zmanjšanje porabe materialov in energije     
G.2.5 razširitev področja dejavnosti     
G.2.6 večja konkurenčna sposobnost     
G.2.7 večji delež izvoza     
G.2.8 povečanje dobička     
G.2.9 nova delovna mesta     

G.2.10 dvig izobrazbene strukture zaposlenih     
G.2.11 nov investicijski zagon     
G.2.12 drugo:           

G.3 Tehnološki razvoj     
G.3.1 tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti     
G.3.2 tehnološko prestrukturiranje dejavnosti     
G.3.3 uvajanje novih tehnologij     
G.3.4  drugo:           
G.4 Družbeni razvoj     

G.4.1 dvig kvalitete življenja     
G.4.2 izboljšanje vodenja in upravljanja     
G.4.3 izboljšanje delovanja administracije in javne uprave     
G.4.4 razvoj socialnih dejavnosti     
G.4.5 razvoj civilne družbe     
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G.4.6 drugo:           
G.5 Ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dediščine ter identitete     
G.6 Varovanje okolja in trajnostni razvoj     
G.7 Razvoj družbene infrastrukture     

G.7.1 informacijsko-komunikacijska infrastruktura     
G.7.2 prometna infrastruktura     
G.7.3 energetska infrastruktura     
G.7.4 drugo:           
G.8 Varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva     
G.9 Drugo:           

 
 
            Komentar 5:  

      

 
 

                                                 
5 Največ ½ strani, font 11, enojni razmik. 
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IZJAVA SOFINANCERJA 

 
1. Podpisani zakoniti zastopnik sofinancerja        izjavljam,
da je sofinancerska organizacija       
sofinancirala izvajanje raziskovalnega projekta       
v obliki: 

   a) finančnega prispevka; 
   b) drugi obliki; opredelite:       

 

2. Vrednost sofinanciranja je znašala       SIT, kar predstavlja 
      % utemeljenih stroškov projekta. 

 
3. Sofinanciranje je bilo izvedeno (datum; obdobje):       
 
4. Najpomembnejši rezultati raziskovanja za sofinancerja6 

Zap. 
št. 

Rezultati (znanstvena dela, patenti, prenosi v prakso, 
programska oprema, kongresi, izvedena dela, razstave, itd.) Šifra 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              

 
    Komentar: 
      

 
5. Ocena sofinancerja o pomenu oziroma vplivu rezultatov projekta za sofinancersko  

organizacijo:  
      

 
 

Datum:  Podpis: 
             

(zakoniti zastopnik sofinancerja)   

                                                 
6 navedete najpomembnejše rezultate raziskovanja v skladu s Šifrantom raziskovalnih rezultatov in 
  učinkov http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp 
 


