
VZOREC 

 

I Z J A V A1
 

 

Izvajalci raziskovalnega programa P ____
2
 »___________«:

3
 

_______  __________________________________________, 

_______  __________________________________________, 

_______  __________________________________________, (itd.) 

izjavljamo, da se v celoti strinjamo z vsebino Prijavne vloge, št. ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/__
4
, ki 

jo je prijavitelj _____________
5
, oddal na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih 

programov ali
6
 Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne 

dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17) in hkrati soglašamo, da se prijava, 

št. ARRS-RPROG-JP-Prijava/2017/__
7
, šteje kot prijava

8
, oddana na Javni razpis za podelitev 

koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 

programov (Uradni list RS, št. 6/17) in/ali Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih 

programov. 

 

Podpis zakonitega zastopnika oz.  

pooblaščene osebe prijavitelja (in žig) 

 

 

Podpis zakonitega zastopnika  

oz. pooblaščene osebe izvajalca (in žig) 

 

 

(Podpis zakonitega zastopnika  

oz. pooblaščene osebe izvajalca (in žig))
9
 

 

Datum, ___________10 

                                                           
1 Izjava ni potrebna, če se bo raziskovalni program izvajal le na univerzi, kot izvajalci raziskovalnega programa 

pa so v 10. točki prijavne vloge navedene članice javne univerze. 
Izjava prijavitelja in izvajalca/izvajalcev raziskovalnega programa mora z oznako »Javni poziv/razpis za 
raziskovalne programe – izjava«  prispeti v glavno pisarno agencije ali biti oddana priporočeno na pošto v 
Sloveniji, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, do 
vključno 23. 3. 2017 do 14:00 (upošteva se poštni žig).  
2
 Navedite šifro in naslov raziskovalnega programa. 

3
 Navedite šifro in naziv izvajalca/izvajalcev raziskovalnega programa, ki ga/jih je prijavitelj navedel v 10. točki 

prijavne vloge. Če je prijavitelj v 10. točki prijavne vloge kot izvajalca raziskovalnega programa navedel 
članico/članice javne univerze, kot izvajalca raziskovalnega programa navedite le univerzo. 
4
 Navedite številko prijavne vloge s portala eObrazci. 

5
 Navedite naziv prijavitelja. V primeru javne univerze navedite univerzo (ne članice univerze).  

6
 Ustrezno zapišite oziroma navedite, ali je prijavitelj prijavo oddal na javni poziv (prijavitelj je JRO) ali javni 

razpis (prijavitelj je RO s koncesijo). 
7
 Navedite številko prijavne vloge s portala eObrazci. 

8
 Ustrezno zapišite oziroma navedite, ali se prijava šteje kot oddana na javni poziv (izvajalec je JRO) in/ ali javni 

razpis (izvajalec je RO s koncesijo). 
9
 V primeru, da bo raziskovalni program izvajalo več RO s koncesijo oziroma JRO, morajo izjavo podpisati 

zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe vseh izvajalcev raziskovalnega programa. 
10

 Izjava mora biti dana (datirana) po oddaji prijave na portalu eObrazci. 


