
 

LETNO POROČILO  
O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA PROJEKTA  

V LETU 2009  
 

A. PODATKI O RAZISKOVALNEM PROJEKTU   
 
1. Osnovni podatki o raziskovalnem projektu  
 

 
2. Sofinancerji1  
 

Oznaka poročila:  

Šifra projekta  

Naslov projekta 

 

Vodja projekta 

Tip projekta 

Obseg 
raziskovalnih ur 

skupaj:  od tega v letu 2009:  

Cenovni razred  

Trajanje projekta   -   

Nosilna 
raziskovalna 
organizacija 

Raziskovalne 
organizacije - 
soizvajalke 

Družbeno-
ekonomski cilj 

1. 
Naziv  

Naslov  

2. 
Naziv  

Naslov  

3. 
Naziv  

Naslov 
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B. REZULTATI IN DOSEŽKI RAZISKOVALNEGA PROJEKTA  

3. Poročilo o realizaciji programa raziskovalnega projekta2 

 

 

 

4. Ocena stopnje realizacije zastavljenih raziskovalnih ciljev3 
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5. Utemeljitev morebitnih sprememb programa raziskovalnega projekta4 
 

 

 

6. Najpomembnejši znanstveni rezultati projektne skupine v letu 20095 
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Znanstveni rezultat
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7. Najpomembnejši družbeno-ekonomsko relevantni rezultati projektne skupine v letu 
20096  
 

1. Naslov SLO  

Opis SLO

 

Objavljeno v

 

Tipologija
XIzberi

COBISS.SI-ID Preveri na COBISS.SIPreveri na COBISS.SI

2. Naslov SLO  

Opis SLO

 

Objavljeno v

 

Tipologija
XIzberi

COBISS.SI-ID Preveri na COBISS.SIPreveri na COBISS.SI

Družbeno-ekonomsko relevantni rezultat

1. Naslov SLO  

Opis SLO

 

Šifra
XIzberi

Objavljeno v

 

Tipologija
XIzberi

Preveri na COBISS.SIPreveri na COBISS.SI
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8. Drugi pomembni rezultati projetne skupine v letu 20097 
 

 

 

9. Pomen raziskovalnih rezultatov projektne skupine8 
 

 

9.1. Pomen za razvoj znanosti9 
 

COBISS.SI-ID

2. Naslov SLO  

Opis SLO

 

Šifra
XIzberi

Objavljeno v

 

Tipologija
XIzberi

COBISS.SI-ID Preveri na COBISS.SIPreveri na COBISS.SI

SLO
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9.2. Pomen za razvoj Slovenije10 
 

 

C. IZJAVE  
 
Podpisani izjavljam/o, da:  

� so vsi podatki, ki jih navajamo v poročilu, resnični in točni  
� se strinjamo z obdelavo podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov za 

potrebe ocenjevanja, za objavo 6., 7. in 8. točke na spletni strani http://sicris.izum.si/ ter 
obdelavo teh podatkov za evidence ARRS  

� so vsi podatki v obrazcu v elektronski obliki identični podatkom v obrazcu v pisni obliki  
� so z vsebino letnega poročila seznanjeni in se strinjajo vsi soizvajalci projekta  

 
Podpisi:  
 

 
 

SLO

 in

podpis vodje raziskovalnega projekta zastopnik oz. pooblaščena oseba RO 

Kraj in datum:
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1 Samo za aplikativne projekte. Podpisano izjavo sofinancerja/sofinancerjev, s katero potrjuje/jo, da delo na projektu 
poteka skladno s programom, skupaj z vsebinsko obrazložitvijo o potencialnih učinkih rezultatov projekta obvezno 
priložite obrazcu kot priponko (v skeniranem PDF formatu) in jo v primeru, da poročilo ni polno digitalno podpisano, 
pošljite po pošti na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS. Nazaj  
 
2 Opis raziskovanja, ugotovljeni rezultati, uporaba rezultatov, sodelovanje s tujimi partnerji. Največ 6.000 znakov 
vključno s presledki (približno ena stran, velikosti pisave 11). Nazaj  
 
3 Realizacija raziskovalne hipoteze. Največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikosti pisave 11). 
Nazaj  
 
4 Samo v primeru bistvenih odstopanj in sprememb od predvidenega programa raziskovalnega projekta, kot je bil 
zapisan v predlogu raziskovalnega projekta. Največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikosti 
pisave 11). Nazaj  
 
5 Navedite največ dva najpomembnejša znanstvena rezultata projektne skupine, ki sta nastala v letu 2009 v okviru 
raziskovalnega projekta, ki je predmet poročanja. Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem in angleškem jeziku 
(največ 150 znakov s presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov s presledki) v slovenskem in angleškem jeziku, 
navedite, kje je objavljen (največ 500 znakov s presledki), izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji 
dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske 
enote.  
Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/.  
  
PRIMER (v slovenskem jeziku):  
Naslov: Regulacija delovanja beta-2 integrinskih receptorjev s katepsinom X;  
Opis: Cisteinske proteaze imajo pomembno vlogo pri nastanku in napredovanju raka. Zadnje študije kažejo njihovo 
povezanost s procesi celičnega signaliziranja in imunskega odziva. V tem znanstvenem članku smo prvi dokazali…  
Objavljeno v: OBERMAJER, N., PREMZL, A., ZAVAŠNIK-BERGANT, T., TURK, B., KOS, J.. Carboxypeptidase cathepsin 
X mediates ß2 - integrin dependent adhesion of differentiated U-937 cells. Exp. Cell Res., 2006, 312, 2515-2527, JCR 
IF (2005): 4.148  
Tipopologija: 1.01 - Izvirni znanstveni članek  
COBISS.SI-ID: 1920113 Nazaj  
 
6 Navedite največ dva najpomembnejša družbeno-ekonomsko relevantna rezultata projektne skupine, ki sta nastala v 
letu 2009 v okviru raziskovalnega projekta, ki je predmet poročanja. Za vsak rezultat navedite naslov (največ 150 
znakov s presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov vključno s presledki), izberite ustrezen rezultat, ki je v 
Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov  
(Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp), navedite, kje je rezultat objavljen (največ 500 
znakov vključno s presledki), izberite ustrezno šifro tipa objave po Tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v 
sistemu COBISS ter napišite ustrezno COBISS.SI-ID številko bibliografske enote. 
Navedeni rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://sicris.izum.si/. Nazaj  
 
7 Navedite rezultate raziskovalnega projekta v primeru, da katerega od rezultatov ni mogoče navesti v točkah 6 in 7 
(npr. ker se ga v sistemu COBISS ne vodi). Največ 2.000 znakov vključno s presledki. Nazaj  
 
8 Pomen raziskovalnih rezultatov za razvoj znanosti in za razvoj Slovenije bo objavljen na spletni strani: 
http://sicris.izum.si/ za posamezen projekt, ki je predmet poročanja. Nazaj  
 
9 Največ 4.000 znakov vključno s presledki Nazaj  
 
10 Največ 4.000 znakov vključno s presledki Nazaj  
 
 
Obrazec: ARRS-RPROJ-LP/2009 v1.00a 

  

Oznaka poročila:
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