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 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH SESTANKOV 
V LETU 2012 (Uradni list RS, št. 76/11, z dne 30.9.2011) 

 
  

PRIJAVNA VLOGA ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENIH SESTANKOV 
 
A. SPLOŠNI PODATKI 
 
1. NAZIV PRIJAVITELJA  
      
 
1.1. Šifra prijavitelja pri ARRS, če obstaja  

 
      

1.2. Ulica oz. kraj       
1.3. Poštna številka in ime pošte       
1.4. Telefon       
1.5. Faks       
1.6. Elektronska pošta       
1.7. Davčna številka       
1.8. Matična številka       
1.9. Transakcijski račun in naziv banke       
1.10 ( Izpolnijo samo društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju 
raziskovalne dejavnosti ) 

Prijavitelj je vpisan v sodni register (Srg) oziroma pri upravni enoti. Navedite  številko 
vpisa v (Srg) oziroma zaporedno številko vpisa pri upravni enoti (ustrezno označite): 

   DA     Štev.vpisa:        

 
2. PODPISNIK POGODBE 
(z nazivom in funkcijo; n.p. dr. Janez Novak, direktor) 
      
 
3. VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV PRI ARRS (prepišite iz 19.1)        EUR 

 
4. PREDSEDNIK PROGRAMSKEGA ALI ORGANIZACIJSKEGA ODBORA, ki ga izbere 
prijavitelj (v nadaljevanju: vodja znanstvenega sestanka) 
 
4.1. naziv ime in priimek šifra razisk. 
                  
 
4.2. telefon mobilni telefon elektronski naslov 
                  
 
5. KONTAKTNA OSEBA 
 
5.1. naziv ime in priimek  
             
5.2. naslov *:        
*Izpolnite samo, če naslov (naziv, ulica, kraj, pošta) ni enak kot pri točki 1 

5.3. telefon mobilni telefon elektronski naslov 
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6. UDELEŽENCI SESTANKA IN IZOBRAZBENA STRUKTURA 
 
6.1. Število udeležencev skupaj       domačih       iz tujine       

6.2. Število udeležencev z referati skupaj       domačih       iz tujine       

6.3. Vabljeni predavatelji skupaj       domačih       iz tujine       
 
6.4. Izobrazba referentov (6.2) - navedite število referentov z doktoratom, magisterijem.. 
doktorat       
magisterij       
visoka šola       
 
6.5. Pred sestankom bodo tiskani izvlečki referatov (to je eden od pogojev, gl. točko 4 
javnega razpisa) 
DA    (izberite s spustnega seznama) 
 

Tiskani bodo izvlečki v slovenskem (in tujem (točka 12), če gre za mednarodni sestanek)  
jeziku:   NE    (izberite s spustnega seznama) 

 
7. PERIODIČNOST ZNANSTVENEGA SESTANKA1 

  
Opis:       

 
8. NASLOV ZNANSTVENEGA SESTANKA2 
a. v slovenskem jeziku 
      
 
b. v angleškem jeziku3 
      
 
9. VRSTA  PRIJAVE  ZNANSTVENEGA  SESTANKA  (ustrezno označite) 

 DA   (izberite s spustnega seznama) organizacija sestanka, ki bo potekal v letu 2012 

 NE   (izberite s spustnega seznama) pripravljalna dela za veliki znanstveni sestanek, 
ki bo potekal v letu 2013 

 
10. LOKACIJA ZNANSTVENEGA SESTANKA 
 
10.1 Kraj izvedbe 
      
10.2 Prostor 
      
 
11. ČAS IN DATUM TRAJANJA  
      dni od       do       20   
 

                                                 
1 V opisu navedite, ali se sestanek izvaja periodično po različnih državah ali v Sloveniji ali se izvaja v organizaciji ugledne mednarodne 
organizacije. Obseg: največ pol strani, pisava : Times New Roman, velikost: 11, enojni razmik. 
2 Naslov sestanka ima lahko največ 100 znakov. 
3 Če gre za mednarodni sestanek, mora biti naslov sestanka napisan tudi v angleškem jeziku. 

 po različnih državah NE   (izberite s spustnega seznama) 

 v okviru ugledne mednarodne organizacije NE   (izberite s spustnega seznama) 

 v Sloveniji NE   (izberite s spustnega seznama) 
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12. JEZIK(I) SESTANKA, POLEG SLOVENŠČINE 
      
 
13. KLASIFIKACIJE RAZISKOVALNO RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

 
Znanstveni sestanek posega v interdisciplinarno vedo. 
NE    (izberite s spustnega seznama) 

 
(V kolikor gre za interdisciplinarni sestanek, v Polje 1 vpišite podatke vseh treh klasifikacij za 
prevladujočo vedo, v Polje 2 vpišite podatke vseh treh klasifikacij za drugo vedo. V kolikor ne gre 
za interdisciplinarni sestanek, izpolnite le Polje1 in navedite podatke vseh treh klasifikacij za 
znanstveno vedo, v katero posega sestanek.) 
 
Polje 1 
 
KLASIFIKACIJA ARRS4 
Šifra (npr.: 1.01.05):       
Veda (npr.: Naravoslovje):       
Področje (npr.: Matematika):       
Podpodročje (npr.:Teorija grafov):       
  

  KLASIFIKACIJA CERIF5 

Šifra (npr.: P110):       
Naziv (npr.: Matematična logika, teorija množic, kombinatorika):       
 

  KLASIFIKACIJA OECD6 

Šifra (npr.: 1.1):       
  Veda (npr.: Naravoslovna):       
 Področje (npr.: Matematika):       

 
Polje 2  
 
KLASIFIKACIJA ARRS4 
Šifra (npr.: 1.01.05):       
Veda (npr.: Naravoslovje):       
Področje (npr.: Matematika):       
Podpodročje (npr.: Teorija grafov):       
 

  KLASIFIKACIJA CERIF5  

Šifra (npr.: P110):       
Naziv (npr.: Matematična logika, teorija množic, kombinatorika):       
 

  KLASIFIKACIJA OECD6 

Šifra (npr.: 1.1):       
Veda (npr.: Naravoslovna):       
Področje (npr.: Matematika):       

4 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp 
5 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-cerif-cercs.asp 
6 http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/klasif-znan-OECD.asp 
   
 
14. ČLANI PROGRAMSKEGA IN ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 
(seznam z imeni in priimki, z nazivi in institucijo zaposlitve) 
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15. SEZNAM VABLJENIH PREDAVATELJEV  
(z imeni in priimki, z nazivi, institucijo zaposlitve in okvirno temo znanstvenega prispevka ter z 
navedbo pomembnih dosežkov (v največ treh stavkih), funkcij itd.) 
 
      

 
 
16. NAVEDBA NAJVEČ DVEH RECENZENTOV, ZA KATERE PRIJAVITELJ NE ŽELI, DA 
OCENJUJEJO NJEGOVO PRIJAVNO VLOGO 
ime in priimek ime ustanove zaposlitve 
            
            

 
B. KVANTITATIVNI PODATKI O ZNANSTVENEM SESTANKU 
 
17. PODATKI O VODJI ZNANSTVENEGA SESTANKA 
 
17.1 Raziskovalna uspešnost vodje znanstvenega  
 
 Pri ocenjevanju bodo upoštevane samo tiste navedbe, ki bodo navedene v prijavi. 
 

 Sicris točke - objavljena raziskovalna dela za 5 letno obdobje (A1)  - navedba ni potrebna za tiste 
raziskovalce, ki so vpisani v informacijski sistem SICRIS:  http://sicris.izum.si/ ! 

      
 Normirano število čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let (A2) - navedba ni potrebna za tiste 

raziskovalce, ki so vpisani v informacijski sistem SICRIS, razen če citiranost ni razvidna iz baze 
Sicris! 

           
 Izjemni dosežki pri publikacijah (največ štirje, vsak v največ treh stavkih) – izpolnijo vsi!  

      
 Izjemni dosežki pri citiranosti (največ štirje, vsak v največ treh stavkih) – izpolnijo vsi!  

      
 Obdobje v zadnjih petih letih, v katerem vodja sestanka ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti 

oziroma je bil dalj časa odsoten (ni obvezno*)  
      
*  Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri računanju SICRIS točk 
namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki vključuje obdobje petih let zaposlitve v raziskovalni dejavnosti. Prav 
tako se upoštevano obdobje podaljša za čas dejansko izrabljenega starševskega dopusta in dokumentirane bolniške odsotnosti, daljše 
od treh mesecev. Na podaljšanje upoštevanega obdobja ne vpliva koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka v obliki delne odsotnosti 
z dela. V primeru, da vodja v zadnjih petih letih ni bil zaposlen v raziskovalni dejavnosti, vpišite zadnje intervalno obdobje, ki vključuje 
obdobje petih let v raziskovalni dejavnosti. Navedite daljšo dokumentirano odsotnost in razloge. 

 
17.2. Seznam sestankov, ki jih je že organiziral vodja znanstvenega sestanka  
      

 
C. VSEBINA ZNANSTVENEGA SESTANKA  
 
18. VSEBINA ZNANSTVENEGA SESTANKA 
 
18.1. Navedba programskega okvirja z utemeljitvijo potrebe po organiziranju 
Natančno opredelite namen in cilj znanstvenega sestanka ter tehtnost in aktualnost tematike v obsegu največ 1 strani 
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18.2. Utemeljitev pričakovane odzivnosti sestanka v znanstveni in strokovni javnosti 
Največ pol strani 
      

 
 

D. PLANIRANI PRIHODKI IN PLANIRANI STROŠKI – Finančni predračun 
 
19. PLANIRANI PRIHODKI IN STROŠKI 
 
19.1. Planirani prihodki 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost        EUR 

lastna sredstva       EUR 

kotizacija udeležencev       x       EUR  =       EUR 

(domači udeleženci)       x       EUR  =       EUR 

(tuji udeleženci)       x       EUR  =       EUR 

(študentje)       x       EUR  =       EUR 

sredstva sponzorjev           EUR 

tuji viri  
1.              EUR 
2.              EUR 
3.              EUR 
4.              EUR 
5.              EUR 

Celotno planirani prihodki:       EUR 

 

19.2.  Splošni planirani stroški  

Pripravljalna dela za organizacijo sestanka: 
- administriranje programskega in organizacijskega odbora       EUR 
- bivanje članov organizacijskega odbora iz tujine       EUR 
- tiskanje in razpošiljanje vabil       kom       EUR 
- tiskanje gradiv za sestanek       kom       EUR 
- tiskanje povzetkov referatov       a.p./izvodov       EUR 
- tiskanje povzetkov referatov v e-obliki       EUR 
- najemnina dvorane       EUR 
- priprava in izdelava spletne strani       EUR 
- bivanje vabljenih predavateljev iz tujine       EUR 
- vse drugo:  

1.              EUR 
2.              EUR 
3.              EUR 
4.              EUR 
5.              EUR 

Skupaj stroški:       EUR 
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E. IZJAVE PRIJAVITELJA 
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljamo, da: 

          -    za isti namen, za katerega pridobivamo sredstva, nismo prejeli pomoči iz drugih javnih 
virov, oziroma smo/bomo za isti namen prejeli sredstva iz drugih javnih virov:         EUR 
(pravilo »de minimis«); 

- 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 identični podatkom v prijavnem obrazcu v 
pisni obliki; 

- so vsi podatki, ki jih v prijavi navajamo, resnični; 

- smo seznanjeni s Pravilnikom o postopku (so)financiranja in spremljanju izvajanja raziskovalne 
dejavnosti; 

- 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; 

- izjavljamo, da je prijavitelj izpolnil vse pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z ARRS za 
sofinanciranje znanstvenih sestankov.  

 
        

Kraj in datum: 
      ,       
 Podpis: 
 
 
 

           
Zastopnik oz. pooblaščena oseba prijavitelja 

 
                               

                                                                                    
 

                                                                               Podpis vodje organizacije sestanka 
 
Žig 

                       


