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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ČLANARIN IN DELOVANJA V 
MEDNARODNIH ZNANSTVENIH ZDRUŽENJIH V LETU 2018  

 

 
A2 – Delovanje slovenskih predstavnikov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, 

generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih 
združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj 

 
 

Podatki o prijavitelju: 

Številka prijavitelja – glede na status prijavitelja izpolnite eno izmed treh polj: 

Številka odločbe v evidenci društev
1
:       /  

Številka RO iz evidence ARRS:       /  

Številka zasebnega raziskovalca iz evidence ARRS                                    

       

Naziv prijavitelja :       

Naslov:       Pošta:        Kraj:       

Spletna stran:       

Kontakt (ime in priimek):       

Telefon in elektronski naslov kontaktne osebe:        

Ime in priimek slovenskega predstavnika v MZ:       Št. raziskovalca:       

Funkcija v mednarodnem združenju:       

Mandat funkcije: od       do       

Organ MZ, ki je podelil mandat:       

Način podelitve mandata (n.p. volitve, …):       

Dogodek in datum podelitve mandata (n.p. skupščina, …):       

Aktivnosti slovenskega predstavnika v MZ (do 450 znakov):       

 

Mednarodno znanstveno združenje (MZ; 1. vrstica: naziv; 2. vrstica: naslov, pošta, kraj, država): 

      

      

Spletna stran
2
:       

Leto ustanovitve:         Število držav članic
1
:        Število članov

1
:         

Predsednik/ca:           iz države:       

Priložena tiskovina o MZ (ni obvezno):       

Aktivnosti mednarodnega združenja (do 650 znakov):       
1 

Podatek je lahko približen

                                            
1
 Navesti je potrebno številko odločbe iz zbirke podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti (iz evidence društev pri pristojnem ministrstvu za znanost). 
2
 Navesti je potrebno spletno mesto, kjer so predstavljeni vodstveni organi mednarodnega znanstvenega združenja.  

 

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dejavnost/drustva/
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Kraj, država in datum zasedanja: 

Zaprošena sredstva (prevozni stroški: v višini 
mednarodnih prevoznih stroškov po najbolj 

ekonomični ceni – v EUR; dnevnice: število
3
 in 

višina dnevnic
4
 – v EUR) 

      
- prevozni stroški:       EUR 

- dnevnica       ;       EUR 

      
- prevozni stroški:       EUR 

- dnevnica       ;       EUR 

Skupaj:                           

  
 
 
Obvezne priloge: 

 

 kopija dokazila o funkciji v mednarodnem znanstvenem združenju v letu 2018 

 kopija vabila na zasedanje 

 predračun mednarodnih prevoznih stroškov (vključno s potrdilom o ceni) 
 
Izjave*: 
 
1. Prijavitelj s podpisom potrjuje, da plačila za udeležbo na zasedanjih vodstvenih organov  

mednarodnih znanstvenih združenj v letu 2018 ni prejel iz drugega vira. 
 

2. Prijavitelj s podpisom potrjuje, da so vsi podatki v tej prijavi resnični, točni in ustrezajo 
dejanskemu stanju. 
 

 
  
 

Kraj in datum:  Ime in priimek zakonitega zastopnika: 

             

 
Ime in priimek ter podpis slovenskega 

predstavnika: 
Žig 

 
Podpis zakonitega zastopnika: 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Prijavni obrazec mora biti originalno podpisan in žigosan.   

 

                                            
3
 Agencija sofinancira največ eno dnevnico na posamezno zasedanje. 

4
 Agencija sofinancira dnevnice do višine, ki jo določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. 


