
 

 

 

 

Metapodatkovni opisi javnih evidenc in informatiziranih zbirk Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije* 
 

1. Evidenca izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 
1. Naziv institucije Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
2. Naziv zbirke podatkov Evidenca izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti, Evidenca RO 
3. Področje (šifrant) Znanost in tehnologija 
4. Opis vsebine Zbirka vsebuje evidenco izvajalcev kot pravnih in fizičnih oseb, evidenco 

raziskovalnih skupin pri posameznem izvajalcu in evidenco raziskovalcev po 
raziskovalnih skupinah v okviru posameznega izvajalca. 
Omejitve glede osebnih podatkov 

5. Pravne podlage Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB1, 61/06 
Zdru-1, 112/07, 9/11, 57/12) in  Pravilnik o vsebini  in načinu vodenja evidence o 
izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/13 in 51/14) 
oz. pisna privolitev posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) Znanost 
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Slovenija 
8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki so delno javno dostopni. 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo / 
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev. 
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov https://www.arrs.gov.si/sl/evidreg/evid/index.asp 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 
oblika) 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 

13. Datum nastanka Oktober 1987 
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Dnevno. 
15. Oblika zapisa Microsoft SQL 
16. Jezik zapisa Slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi 
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take 
povezave 

Nekateri podatki so dostopni tudi na internetu v okviru informacijskega sistema 
SICRIS (Slovenian Current Research Information System) ter v drugih 
mednarodnih bazah podatkov in informacijskih sistemih o raziskovalni dejavnosti. 

18. Odgovorna oseba ARRS, Sonja Štamcar, sonja.stamcar@arrs.si 
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2. Register zasebnih raziskovalcev 
1. Naziv institucije Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ARRS 
2. Naziv zbirke podatkov Register zasebnih raziskovalcev 
3. Področje (šifrant) Znanost in tehnologija 
4. Opis vsebine Zbirka vsebuje podatke o posamezniku, ki opravlja raziskovalno in razvojno 

dejavnost kot zasebnik (zasebni raziskovalec). 
5. Pravne podlage Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB1, 61/06 

Zdru-1, 112/07, 9/11, 57/12) in Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev (Uradni 
list RS, št. 12/05, 5/07 in 84/08). 

6. Ključne besede (Eurovoc SLO) Znanost 
7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo Slovenija 
8. Dostopnost podatkov (šifrant) Podatki so delno javno dostopni. 
9. Morebitni posebni pogoji za uporabo oz. ponovno uporabo / 
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo Ni omejitev. 
11. Morebitni internetni naslov za dostop oz. vpogled podatkov https://www.arrs.gov.si/sl/evidreg/regist/podatki.asp 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva 
oblika) 

http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 

13. Datum nastanka Oktober 1992 
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant) Po potrebi. 
15. Oblika zapisa Microsoft SQL 
16. Jezik zapisa Slv 
17. Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi 
javnimi evidencami oz. podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take 
povezave 

Nekateri podatki so dostopni tudi na internetu v okviru informacijskega sistema 
SICRIS (Slovenian Current Research Information System). 

18. Odgovorna oseba ARRS, Katarina Hren, katarina.hren@arrs.si 
 
 
 
* 4. odstavek 2. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) določa, da morajo biti javne evidence in druge informatizirane 
zbirke iz 2.f in 2.g točke prvega odstavka tega člena (to so javne evidence, ki jih upravlja organ in informatizirane zbirke podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje) 
opisane z metapodatki.   
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