
 
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa  

»Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2011 
(Uradni list RS, št. 48/2011, z dne 24.6.2011)  

 
 

PRIJAVA  
 

A. SPLOŠNI PODATKI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka prijave:

1.Naslov raziskovalnega projekta

SLO

ANG

2.Vodja1 raziskovalnega projekta

Šifra

Ime in priimek

3.Prijavitelj (RO)2

Šifra

Naziv

4.Raziskovalna skupina3

Šifra

Naziv

5.Kontaktna oseba

Ime in priimek 

E-naslov 

Telefon

6.Težišče

Šifra

- Težišče

- Tematski sklop

- Tema

7.Sodelujoče raziskovalne organizacije4

Šifra Naziv

Vzorec



 

 

 

 

 

 

 

 

B. PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA PROJEKTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Raziskovalno področje, v katerem bo pretežno potekalo izvajanje raziskovalnega 
projekta po šifrantu ARRS

Šifra

- Veda

- Področje

- Podpodročje

9.Raziskovalno področje po šifrantu FRASCATI, v katerem bo pretežno potekalo izvajanje 
raziskovalnega projekta

Šifra

Naziv

10.Znanstveno področje raziskovalnega projekta po šifrantu Evropske unije CERIF

Šifra

Naziv

11.Družbeno-ekonomski cilj

Šifra

Naziv

12.Povzetek raziskovalnega projekta5

SLO

ANG

13.Ključne besede

SLO

ANG

14.Izhodišča ter opredelitev problema in ciljev predloga raziskovalnega projekta6

15.Pregled in analiza dosedanjih raziskav in relevantne literature s področja predlaganega 
projekta7

16.Vsebina, metoda in program dela predloga raziskovalnega projekta8

Vzorec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. KAKOVOST VODJE RAZISKOVALNEGA PROJEKTA IN OSTALIH ČLANOV 
PROJEKTNE SKUPINE  
 

 

 

 

17.Pričakovani rezultati, vključno z načrtom njihove diseminacije, in njihov pomen k 
uresničevanju ciljev razpisane teme9

18.Trajanje projekta v mesecih10

18.1.Obrazložitev

19.Časovni načrt izvedbe projekta11

20.Razpoložljiva raziskovalna oprema (nad 5.000 €) potrebna za izvedbo projekta12

21.Kratka predstavitev vodje raziskovalnega projekta - življenjepis13

22.Navedite od enega do pet najpomembnejših raziskovalnih ali razvojnih dosežkov vodje 
raziskovalnega projekta in ostalih članov projektne skupine v zadnjih petih letih, ki so v 
povezavi s predlogom raziskovalnega projekta14

Znanstveni dosežek

1. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

2. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

3. Naslov SLO 

ANG 

Vzorec



 

 

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

4. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

5. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

23.Navedite od enega do pet najpomembnejših družbenoekonomsko relevantnih dosežkov 
vodje raziskovalnega projekta in ostalih članov projektne skupine v zadnjih petih letih, 
ki so v povezavi s predlogom raziskovalnega projekta15

Družbenoekonomsko relevantni dosežki

1. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

2. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

3. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Vzorec



 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. STROŠKI PROJEKTA 
 

 

 

 

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

4. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

5. Naslov SLO 

ANG 

Opis SLO

ANG

Šifra

Objavljeno v

Tipologija

COBISS.SI-ID

24.Obdobje v zadnjih petih letih, v katerem vodja raziskovalnega projekta ni bil zaposlen v 
raziskovalni dejavnosti oziroma je bil dalj časa odsoten16

25.Sodelovanje projektne skupine v drugih programih in projektih v zadnjih petih letih, ki 
je povezano s predlogom raziskovalnega projekta

25.1.Sodelovanje v Republiki Sloveniji17

25.2.Mednarodno sodelovanje18

25.3.Vpetost projektne skupine v strokovno delo za vladne organe in gospodarstvo, v 
povezavi s predlogom projekta19

26.Cenovna kategorija20

 A    B    C    D 

27.Skupni predvideni obseg sredstev za izvedbo projekta (v EUR)

Vzorec



 

 

 

 

E. IZJAVE PRIJAVITELJA  
 
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljam/o, da: 
 
� smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa in razpisno dokumentacijo, na katerega se 

prijavljamo 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 navajamo, točni in resnični,  
� smo seznanjeni s Pravilnikom o Ciljnih raziskovalnih programih - CRP (Uradni list RS, št. …..) in 

Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta 
(Uradni list RS, št. 41/09),  

� 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,  

� so v sistema COBBIS in SICRIS do zaključka razpisa vpisani vsi podatki o objavah publikacij in o 
citiranosti,  

� se strinjamo, da se v primeru odobritve projekta besedilo povzetka iz tč. 11 lahko objavi v bazi 
SICRIS,  

� imamo sklenjene pisne dogovore o medsebojnem sodelovanju z vsemi sodelujočimi
raziskovalnimi organizacijami in so le-te seznanjene z vsemi pogoji javnega razpisa, se z njimi 
strinjajo in jih v celoti sprejemajo,  

� se vsi člani projektne skupine, navedeni v prilogi te prijave (Obrazec A - Sestava projektne 
skupine iz organizacije prijaviteljice, Obrazec B – Sestava projektne skupine iz sodelujoče 
organizacije), strinjajo s sodelovanjem v predlaganem raziskovalnem projektu,  

� se bo projekt v primeru izbora izvajal s sodelujočimi raziskovalnimi organizacijami, navedenimi v 
6. točki tega obrazca, in člani projektne skupine, navedenimi v prilogi te prijave (Obrazec B –
Sestava projektne skupine iz sodelujoče organizacije). Spremembe, ki bodo posegale v program
izvajanja projekta, ki bo sestavni del pogodbene dokumentacije, bomo predhodno uskladili z 
vsebinskim spremljevalcem sofinancerja, ki bo določen v pogodbi o izvajanju in sofinanciranju 
projekta,  

� bomo vse člane projektne skupine, ki pred podpisom pogodbe nimajo urejenega statusa 
zaposlitve v evidencah ARRS/nimajo prostih raziskovalnih kapacitet, ustrezno 
zaposlili/razbremenili za obdobje trajanja raziskovalnega projekta,  

� smo cenovni razred projekta izbrali skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje 
sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa.  

 
Podpisi: 
 

 

 

27.1.Obrazložitev predvideva obseg sredstev za izvedbo projekta z vidika porabe sredstev 
za plače, stroške materiala, stroške dela,...21

28.Vsebina predloga raziskovalnega projekta se šteje za poslovno skrivnost

Da
Ne 

zastopnik oz. pooblaščena oseba 
raziskovalne organizacije: 
 

in 
 

raziskovalec - prijavitelj: 
 

 
 
  

 

ŽIG

Kraj in datum:

Vzorec



1 Izraz vodja raziskovalnega projekta je zapisan v moški slovnični obliki in je uporaben kot nevtralen za ženske in 
moške. Nazaj 
 
2 Navedite raziskovalno organizacijo, ki bo izvajala raziskovalni projekt. Če je prijavitelj gospodarska družba, je 
potrebno poleg prijave oddati tudi izpolnjen obrazec za dodeljevanje državnih pomoči ARRS-PROJ-CRP-DP-2011. Nazaj 
 
3 Prijavitelj vpiše raziskovalno skupino, v kateri bo potekalo izvajanje raziskovalnega projekta. Šifro prijavitelj pridobi 
iz Evidenc raziskovalnih organizacij pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) ali jih 
poišce na spletni strani IZUM (SICRIS). Nazaj 
 
4 Če je /so sodelujoča/e raziskovalna/e gospodarska družba, je potrebno poleg prijav oddati tudi izpolnjen obrazec za
dodeljevanje državnih pomoči ARRS-PROJ-CRP-DP-2011 Nazaj 
 
5 Največ 4000 znakov vključno s presledki (približno tri četrt strani, velikost pisave 11). Nazaj 

 
6 Največ 12.000 znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11) Nazaj 

 
7 Največ 12.000 znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11) Nazaj 

 
8 Največ 40.000 znakov vključno s presledki (približno deset strani, velikost pisave 11) Nazaj 

 
9 Največ 12.000 znakov vključno s presledki (približno dve strani, velikost pisave 11) Nazaj 

 
10 12 do 36 mesecev in utemeljitev, če je več kot 24 mesecev Nazaj 

 
11 Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj 

 
12 Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj 

 
13 V alineah izpostaviti: izobrazbo, akademski ter znanstvenoraziskovalni naziv, zaposlitve in vodstvene funkcije ter 
delo v strokovnih komisijah doma in v tujini. Obseg: največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, 
velikost pisave 11). Nazaj 
 
14 Navedite do pet najpomembnejših znanstvenih dosežkov vodje raziskovalnega projekta in ostalih članov projektne 
skupine v zadnjih petih letih (2006-2010). Za vsak rezultat navedite naslov v slovenskem in angleškem jeziku (največ 
150 znakov vključno s presledki), rezultat opišite (največ 600 znakov vključno s presledki) v slovenskem in angleškem 
jeziku, navedite, kje je 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/. 
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… 
(največ 600 znakov vključno s presledki) 
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 
 
15 Navedite do pet najpomembnejših družbenoekonomskih relevantnih rezultatov vodje raziskovalnega projekta in
ostalih članov projektne skupine v zadnjih petih letih (2006-2010). Za vsak rezultat navedite naslov (največ 150 
znakov vključno 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 
 
16 Če raziskovalec v zadnjem obdobju ni bil zaposlen ali samozaposlen v raziskovalni dejavnosti, se lahko pri
izpolnjevanju kriterija za vodjo projekta namesto zadnjih petih let upošteva zadnje intervalno obdobje, ki 
vključujeobdobje 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 raziskovalnega projekta 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. Nazaj 
 

Oznaka prijave:

Vzorec



17 Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj 

 
18 Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj 

 
19 Največ 6.000 znakov vključno s presledki (približno ena stran, velikost pisave 11) Nazaj 

 
20 Prijavitelj v skladu z Uredbo o normativih in standardih izpolni obrazec ARRS-KR-01/2006, objavljen na spletnih 
straneh ARRS (Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/gradivo/obrazci/06/inc/ARRS-KR-01-2006.doc) in na 
podlagi izpolnjenega obrazca izbere ustrezno cenovno kategorijo raziskovalnega projekta, kot je doloceno v Uredbi o 
normativih in standardih. Obrazec ARRS-KR-01/2006 hrani prijavitelj. Na zahtevo ARRS bo prijavitelj dolžan naknadno 
dostaviti obrazec. Nazaj 
 
21 Največ 3.000 znakov vključno s presledki (približno pol strani, velikost pisave 11) Nazaj 

 
 
Obrazec: ARRS-CRP-JR-Prijava/2011 v1.00 

Vzorec


