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PREDLOG PROGRAMA ZA OBDOBJE 2009 – 2014 IN 

POROČILO O REZULTATIH RAZISKOVALNEGA 
PROGRAMA V OBDOBJU 2004 – 2008 

(USPOSOBLJENOST) 
 
 
I. PREDLOG RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 1 
 
I. A. SPLOŠNI PODATKI  
 
 
1. Šifra (ARRS) in naslov raziskovalnega programa 
 

Šifra Naslov raziskovalnega programa 
            

 
2. Šifra (ARRS) in naziv izvajalca(ev) JRO in/ali koncesionarjev 
 

Šifra Naziv izvajalca 
            
            
            
            
            

 
3. Šifra (ARRS) ter ime in priimek vodje raziskovalnega programa 
 

Šifra Ime in priimek vodje raziskovalnega programa 
            

 
 
4. Število zaprošenih letnih raziskovalnih ur, ki naj bi jih financirala ARRS 
 

      
 

                                                 
1 Prijavitelj ima možnost predlagati program za obdobje nadaljnjih šest let. Če želi predlagati 
program za krajše obdobje, mora popraviti obdobje trajanja v naslovu tega obrazca. V vsakem 
primeru pa mora biti program napisan tako, da omogoča celovito ocenjevanje že po nadaljnjih treh 
letih izvajanja in naprej po letih za obdobje od treh let dalje do 6 ali manj let. 
Če gre za nov raziskovalni program izpolnite tudi obrazec za umestitev programa v ustrezno 
raziskovalno področje. V primeru, da nadaljevanja raziskovalnega programa ne predlagate, poglavja I. 
ne izpolnjujete. 
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I. B. Vsebina/opis raziskovalnega programa 2 
 
Rubrike od I.B.5 do I.B.11 izpolnite v ločenem obrazcu ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008-PR1, 
ki je kot Priloga 1 sestavni del tega dokumenta. Navedeni obrazec ni zaklenjen in lahko v 
njem vnašate poljuben tekst.  
 
5. Teoretična izhodišča, raziskovalne vsebine in cilji 
6. Predvidene osnovne raziskovalne metode 
7. Pomen za razvoj znanosti 
8. Pomen za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije3 
9. Vpetost vsebine v obstoječe institucionalne, nacionalne in mednarodne 

raziskovalno-razvojne programe in projekte 
10. Časovni potek programa 
11. Poslanstvo, kontinuiteta dela (tradicija), organiziranost in vodenje 

programske skupine ter primernost raziskovalnega okolja 
 

                                                 
2 Obseg teksta v rubrikah I.B.5 do I.B.11. je skupaj največ sedem strani (velikost pisave: 11, enojni 
razmik). 
3 Neposredni pomen programa za gospodarstvo in družbo, za gospodarsko panogo/e, za družbeno 
infrastrukturo, za javno upravo, za kulturni razvoj, za varovanje naravne in kulturne dediščine. 
Posredni pomen za družbo (promocija države, dostopanje do tujih znanj, vključevanje v mednarodno 
delitev dela, vzgoja kadrov), pomen za razvoj stroke in inženirske prakse. 
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12. Raziskovalna oprema in infrastruktura, potrebna za izvajanje programa: 
 
  Seznam raziskovalne opreme ter druge infrastrukture s stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti* 
 

Zap. 
št. 

Inventarna 
številka Naziv osnovnega sredstva Nabavna vrednost  

v EUR 
Letna stopnja 

izkoriščenosti v % 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
* Vpisujemo vso raziskovalno opremo ali drugo infrastrukturo, katere nabavna vrednost presega 50.000,00 EUR (za vede: naravoslovje, tehniko, biotehniko in 
medicino) oziroma 15.000,00 EUR (za vedi: družboslovje in humanistika) po enoti - inventarni številki. 
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II. POROČILO 
 
Za novo prijavljene raziskovalne programe predlagatelj rubrike II. poročilo smiselno 
izpolni. Tako npr. pri znanstvenih dosežkih izpostavi pet dosežkov predlaganih članov 
programske skupine iz preteklih štirih let. Ne izpolnjuje rubrik II.B.5.5, II.B.5.10, II.B.6. 
 
 
II. A. SPLOŠNI PODATKI 
 
 
1. Šifra (ARRS) in naslov raziskovalnega programa  
 

Šifra Naslov raziskovalnega programa 
            

 
 
2. Šifra (ARRS) in naziv izvajalca(ev) JRO in/ali koncesionarjev 
 

Šifra Naziv izvajalca 
            
            
            
            
            

 
3. Šifra (ARRS) in ime in priimek vodje raziskovalnega programa 
 

Šifra Ime in priimek vodje raziskovalnega programa 
            

 
 
4. Število letnih raziskovalnih ur 
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II. B. REZULTATI  IZVAJANJA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA  V 
OBDOBJU 2004 - 2008 (USPOSOBLJENOST) 

 
5. Pregled rezultatov po vrstah dosežkov 
5.1. Najpomembnejši znanstveni dosežki programske skupine, vezani na vsebino 

programa4 (največ pet dosežkov) 
      

 

                                                 
4 Upoštevajte samo bibliografske zapise, ki so v Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkov 
http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-rezult.asp razvrščeni pod A (Publicistika) in navedite 
ustrezno šifro. Navedite do največ pet dosežkov, vsakega največ na 1/2 strani, skupaj največ 2,5 
strani (velikost pisave: 11, enojni razmik). Opišite dosežek, v čem je pomembnost dosežka, kako 
se kažejo oz. se bodo pokazali učinki/vplivi dosežka, kako je bil dosežek predstavljen 
zainteresirani javnosti, naslov dosežka in kje je dokumentiran.  
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5.2. Najpomembnejši družbeno- ekonomsko relevantni dosežki programske skupine, 
vezani na vsebino programa5 (največ pet dosežkov)  

      

 

                                                 
5 Navedite raziskovalne rezultate, pomembne za družbeno–ekonomski in kulturni razvoj Slovenije, ki 
so v  Šifrantu raziskovalnih rezultatov in učinkovhttp://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-razisk-
rezult.asp razvrščeni pod B (Znanstvene konference) do vključno F (Aplikativni rezultati) in navedite 
ustrezno šifro. Navedite do največ pet dosežkov, vsakega največ na 1/2 strani, skupaj največ 2,5 
strani (velikost pisave: 11, enojni razmik). Opišite dosežek in njegove potencialne učinke, za koga 
je dosežek pomemben, kako je bil dosežek predstavljen zainteresirani javnosti, naslov dosežka 
in kje je dokumentiran. 
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5.3. Zaključena mentorstva članov programske skupine pri vzgoji kadrov v obdobju6 
 

Vrsta izobraževanja 
Število 
mentorstev 

Od tega mladih 
raziskovalcev (MR) 

magisteriji             
doktorati             
specializacije             
SKUPAJ             

 
 
5.3.1 Zaposlitev vzgojenih kadrov po usposabljanju  
 
Organizacija 
zaposlitve 

Število 
doktorjev 

Število magistrov Število 
specializantov 

univerze in javni 
raziskovalni zavodi 

                  

gospodarstvo                   
javna uprava                   
drugo                   
SKUPAJ                   

 
 
 
5.4. Opravljeno uredniško delo, delo na informacijskih bazah, zbirkah in korpusih v 

obdobju 7 
 
Ime oz. naslov 
publikacije, podatkovne informacijske 
baze, korpusa, zbirke z virom 
(ID, spletna stran) 

Število urejenih prispevkov (člankov) / 
število sodelavcev na zbirki oz. bazi / 
povečanje obsega oz. število vnosov v 
zbirko oz. bazo v obdobju 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 

                                                 
6 Za raziskovalce, ki niso habilitirani, so pa bili mentorji mladim raziskovalcem, se vpiše ustrezen 
podatek samo v stolpec MR. 
7 Vpisuje se uredništvo revije, monografije ali zbornika v skladu s Pravilnikom o kazalcih in merilih 
znanstvene in strokovne uspešnosti (Uradni list RS, št. 39/2006,106/2006 in 39/2007) kar sodi tako 
kot mentorstvo pod sekundarno avtorstvo, in delo (na zlasti nacionalno pomembnim korpusu ali zbirki) 
v skladu z 3. in 9. členom istega pravilnika. 
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5.5. Vključenost raziskovalcev iz podjetij in gostovanje raziskovalcev, podoktorandov 
ter študentov iz tujine, daljše od enega meseca  

 
Sodelovanje v programski skupini Število 
raziskovalci-razvijalci iz podjetij       
uveljavljeni raziskovalci iz tujine       
podoktorandi iz tujine       
študenti, doktorandi iz tujine       
SKUPAJ       

 
5.6. Vključevanje v raziskovalne programe Evropske unije in v druge mednarodne 

raziskovalne in razvojne programe ter drugo mednarodno sodelovanje v 
obravnavanem obdobju8 

      

 
 

                                                 
8 Navedite oziroma naštejte konkretne projekte. 
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5.7. Vključenost v projekte za uporabnike, ki potekajo izven financiranja ARRS9  
      

 
5.8. Dolgoročna sodelovanja z uporabniki,  sodelovanje v povezavah gospodarskih in 

drugih organizacij (grozdi, mreže, platforme), sodelovanje članov programske 
skupine v pomembnih gospodarskih in državnih telesih (upravni odbori, 
svetovalna telesa, fundacije, itd.) 

      

 

                                                 
9 Navedite konkretne projekte, kot na primer: industrijski projekti, projekti za druge naročnike, državno 
upravo, občine ipd. in ne sodijo v okvir financiranja pogodb ARRS. 
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5.9. Promocija znanosti v medijih in na javnih prireditvah (Cobiss tip 1.05, 1.21, 1.22, 

2.17, 2.19, 3.10, 3.11, 3.12) 
 
Vrsta promocije Število 
            
            
            
            
 
 
5.10 Vpetost vsebine programa v dodiplomske in podiplomske študijske programe na 

univerzah in samostojnih visokošolskih organizacijah v letih 2004 – 2008 
 
Naslov predmeta Vrsta študijskega programa Naziv univerze/fakultete 
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6. Poročilo o realizaciji raziskovalnega programa 
 
Rubriko izpolnite v ločenem obrazcu ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008-PR2, ki je kot Priloga 2 
sestavni del tega dokumenta. Navedeni obrazec ni zaklenjen in lahko v njem vnašate 
poljuben tekst.  
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7. Označite potencialne vplive oziroma učinke vaših rezultatov na navedena področja 
 

  Velik vpliv Srednji vpliv Majhen vpliv Ni vpliva 
G.1 Razvoj visoko-šolskega izobraževanja     
G.1.1 razvoj dodiplomskega izobraževanja     
G.1.2 razvoj podiplomskega izobraževanja     
G.1.3 drugo:           
G.2 Gospodarski razvoj     
G.2.1 razširitev ponudbe novih izdelkov/storitev na trgu      
G.2.2 širitev obstoječih trgov     
G.2.3 znižanje stroškov proizvodnje     
G.2.4 zmanjšanje porabe materialov in energije     
G.2.5 razširitev področja dejavnosti     
G.2.6 večja konkurenčna sposobnost     
G.2.7 večji delež izvoza     
G.2.8 povečanje dobička     
G.2.9 nova delovna mesta     
G.2.10 dvig izobrazbene strukture zaposlenih     
G.2.11 nov investicijski zagon     
G.2.12 drugo:           
G.3 Tehnološki razvoj     
G.3.1 tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti     
G.3.2 tehnološko prestrukturiranje dejavnosti     
G.3.3 uvajanje novih tehnologij     
G.3.4  drugo:           
G.4 Družbeni razvoj     
G.4.1 dvig kvalitete življenja     
G.4.2 izboljšanje vodenja in upravljanja     
G.4.3 izboljšanje delovanja administracije in javne uprave     
G.4.4 razvoj socialnih dejavnosti     
G.4.5 razvoj civilne družbe     



Obrazec: ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008  Stran 13 od 14 

G.4.6 drugo:           
G.5 Ohranjanje in razvoj nacionalne naravne in kulturne dediščine ter identitete     
G.6 Varovanje okolja in trajnostni razvoj     
G.7 Razvoj družbene infrastrukture     
G.7.1 informacijsko-komunikacijska infrastruktura     
G.7.2 prometna infrastruktura     
G.7.3 energetska infrastruktura     
G.7.4 drugo:           
G.8 Varovanje zdravja in razvoj zdravstvenega varstva     
G.9 Drugo:           

 
 
 Komentar 10:  

      

                                                 
10 Največ ½ strani, velikost pisave: 11, enojni razmik 
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III. IZJAVE POROČEVALCA 
 
 
Podpisani na tem poročilu oziroma predlogu izjavljamo, da: 
 

- so vsi podatki v poročilu v elektronski obliki identični podatkom v poročilu v pisni 
obliki; 

 
- se strinjamo  z obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem raziskovalnega programa 

v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter obdelavo teh podatkov za 
evidenco ARRS; 

 
- so v sistem SICRIS (COBISS) vpisani  podatki o pomenu raziskovalnega programa v 

svetu in doma ter podatki o rezultatih raziskovalnega programa za razvoj znanosti v 
svetu in doma. 

 
 
Kraj in datum: 
 
      ,        
 
                                                                        

Podpis: 

 Podpis zastopnika oz. 
pooblaščene osebe 

JRO in/ali koncesionarjev: 

             
vodja raziskovalnega programa  

      
 ŽIG 

      
  

      
  

      
 
 
Vloga vsebuje naslednje priloge (ustrezno označite): 
 

 Priloga 1: Obrazec ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008-PR1: Vsebina/opis predlaganega 
raziskovalnega programa 

 Priloga 2: Obrazec ARRS-ZV-RPROG-PP-04/2008-PR2: Realizacija raziskovalnega 
programa 

 Priloga 3: Obrazec/ci ARRS-ZV-RPROG-DOD2/2009 
 Priloga 4: k točki II. B. 5.5: Poimenski seznam z navedbo obdobja sodelovanja v 

programski skupini 
 Priloga 5: k točki II. B. 5.3.1: Poimenski seznam z navedbo zaposlitve po usposabljanju 
 Priloga 6: k točki I. A : Obrazec ARRS-ZV-RPROG-PODROCJE/2008 (samo za nove 

programe) 


