NAVODILA ZA PRIPRAVO VLOGE
na
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje
sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija
2011 Univerza v Ljubljani«
To so navodila za pripravo in oddajo formalno popolne vloge. Pravočasno oddana ter pravilno
označena in popolna vloga je osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu!
Komisija za odpiranje vlog na univerzi bo odpirala le pravočasno prispele in pravilno
označene ovojnice. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge z nepravilno
označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Pred pripravo vloge OBVEZNO PREBERITE besedilo javnega razpisa, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 105/2011 in na spletni strani javnega razpisa:
http://www.uni-lj.si/novica.aspx?id=6737 !

1. Formalno popolna vloga
1.1.

Popolna vloga

Popolna vloga na javni razpis vsebuje naslednje dokumente:

A. Za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa:
Zap.
Priložiti k
št.
vlogi:
1
obvezno

Opis dokumenta

Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v
elektronski in natisnjeni obliki.
Prijavni obrazec št. 10-0 izpolnite preko spletne strani: https://inovativna-shema.unilj.si/. Po oddaji prijave obrazec št. 10-0 natisnite, podpišite in ga priložite k svoji

vlogi na javni razpis.
Obvezno izpolnite vse predvidene rubrike.

K točki 5:
Obvezno označite oz. izberite, za katero sofinanciranje se prijavljate, prav tako
obvezno označite ali bo vaš doktorski študij vključeval raziskovalno delo v
povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov iz enega
ali več tematskih področij (izberite katerih).

K točki 6:
Obvezno navedite podatke o vašem doktorskem študiju.

K točki 7:
Obvezno izpolnite podatke za eno izmed možnosti 7.1., 7.2. ali 7.3.
Priložite potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami in potrdilo o oceni
diplomskega dela.
7.4 Priložite potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami in potrdilo o oceni
magistrskega dela.
7.5 Izpolnite vsi prijavitelji, ki ste vpisani v višji letnik doktorskega študija, in priložite
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami.
7.6. Obvezno priložite potrdilo o opravljeni strokovni specializaciji.

K točki 8:
8.1. Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Navedite ime nagrade, ime organizacije, ki jo je podelila, in leto prejema ter obvezno
priložite potrdilo/dokazilo o nagradi.
8.2. Obvezno priložite potrdilo o sprejetju v objavo ali izpisek iz sistema COBISS ali
drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem COBISS.
8.3. Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Navedite ime in številko patenta ter državo, kjer je bil patent potrjen, oz. če gre za
patent, sprejet v postopek, ime in državo, v kateri teče postopek.
Obvezno priložite potrdilo, ki ga izda pristojni urad prijavitelju o prejeti vlogi.

K točki 9:
Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Upoštevajo se delovne izkušnje v skupnem trajanju najmanj dveh let, ki jih prijavitelji
izkažejo z enim ali več dokazili: potrdilo delodajalca o trajanju, vsebini in področju dela
v povezavi s pogodbo o zaposlitvi, študentskim delom, pogodbo o delu, ipd.

2

obvezno

Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije
K točkam 1, 2 ter 3:
Izpolnite prijavitelji.
K točki 3 b):
Prijavitelji, ki že imate potrjeno temo doktorske disertacije priložite kopijo
soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije.

K točkama 4 in 5:
Izpolni mentor ali predvideni mentor.
Vsebino obrazca mora s podpisom potrditi mentor ali predvideni mentor v
primeru, če vstopate v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nimate potrjene teme
doktorske disertacije.
3

obvezno

Obrazec št. 10-2: Program dela
Prijavitelji, ki boste v 2. točki navedli raziskovalni/e projekt/e, morate obvezno
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priložiti potrdilo vodje projekta/ov, v katerem/ih sodelujete oz. boste sodelovali.
Vsebino obrazca mora s podpisom potrditi mentor ali predvideni mentor v
primeru, če vstopate v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nimate potrjene teme
doktorske disertacije.
4

če relevantno

Obrazec št. 10-3: Izjava delovnega mentorja.
Prijavitelj jo priloži, če uveljavlja delovnega mentorja pri ocenjevanju po merilih
za izbor vlog. Če obrazec k vlogi ni priložen, se šteje, da prijavitelj delovnega
mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge.

K točki 1:
Izpolnite prijavitelji.

K točkam 2, 3 ter 4:
Izpolni delovni mentor.
Obrazec poleg delovnega mentorja podpiše tudi odgovorna oseba organizacije, v
kateri je delovni mentor zaposlen in obrazec potrdi z žigom organizacije (M. P. –
mesto pečata).

B. Za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa:
Zap.
Priložiti k
št.
vlogi:
1
obvezno

Opis dokumenta

Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, izpolnjena in oddana v
elektronski in natisnjeni obliki.
Prijavni obrazec št. 10-0 izpolnite preko spletne strani: https://inovativna-shema.unilj.si/. Po oddaji prijave obrazec št. 10-0 natisnite, podpišite in ga priložite k svoji

vlogi na javni razpis.
Obvezno izpolnite vse predvidene rubrike.

K točki 5:
Obvezno označite oz. izberite, za katero sofinanciranje se prijavljate, prav tako
obvezno označite ali bo vaš doktorski študij vključeval raziskovalno delo v
povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov iz enega
ali več tematskih področij (izberite katerih).

K točki 6:
Obvezno navedite podatke o vašem doktorskem študiju.

K točki 7:
Obvezno izpolnite podatke za eno izmed možnosti 7.1., 7.2. ali 7.3.
Priložite potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami in potrdilo o oceni
diplomskega dela.
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7.4 Priložite potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami in potrdilo o oceni
magistrskega dela.
7.5 Izpolnite vsi prijavitelji, ki ste vpisani v višji letnik doktorskega študija, in priložite
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih z ocenami.
7.6. Obvezno priložite potrdilo o opravljeni strokovni specializaciji.

K točki 8:
8.1. Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Navedite ime nagrade, ime organizacije, ki jo je podelila, in leto prejema ter obvezno
priložite potrdilo/dokazilo o nagradi.
8.2. Obvezno priložite potrdilo o sprejetju v objavo ali izpisek iz sistema COBISS ali
drugo dokazilo, če objava ni vnesena v sistem COBISS.
8.3. Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Navedite ime in številko patenta ter državo, kjer je bil patent potrjen, oz. če gre za
patent, sprejet v postopek, ime in državo, v kateri teče postopek.
Obvezno priložite potrdilo, ki ga izda urad prijavitelju o prejeti vlogi.

K točki 9:
Izpolnite prijavitelji, ki ste vpisani v 1. letnik doktorskega študija.
Upoštevajo se delovne izkušnje v skupnem trajanju najmanj dveh let, ki jih prijavitelji
izkažejo z enim ali več dokazili: potrdilo delodajalca o trajanju, vsebini in področju dela
v povezavi s pogodbo o zaposlitvi, študentskim delom, pogodbo o delu, ipd.

2

obvezno

Obrazec št. 10-1: Idejna zasnova doktorske disertacije
K točkam 1, 2 ter 3:
Izpolnite prijavitelji.
K točki 3 b):
Prijavitelji, ki že imate potrjeno temo doktorske disertacije priložite kopijo
soglasja senata univerze k temi doktorske disertacije.

K točkama 4 in 5:
Izpolni mentor ali predvideni mentor.
Vsebino obrazca mora s podpisom potrditi mentor ali predvideni mentor v
primeru, če vstopate v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nimate potrjene teme
doktorske disertacije.
Vsi obrazci so na voljo v »doc formatu«, ki je zaščiten in omogoča le vpisovanje podatkov v
zato predvidena mesta. Zaščite se ne sme odstranjevati. Obrazce izpolnite v skladu z navodili
na obrazcih, v okenca vpišite izbrano možnost ali označite s klikom na .
1.2.

Pravočasna in pravilno oddana vloga

Prijavitelj se mora do 20. 1. 2012 prijaviti v informacijski sistem univerze na spletnem
naslovu: https://inovativna-shema.uni-lj.si/. Po tem roku prijava v informacijski sistem ne bo več
možna.
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Rok za oddajo vlog je 20. 1. 2012. Vloge se pošljejo priporočeno po pošti, lahko pa se
oddajo tudi osebno v vložišče Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
do dne 20. 1. 2012 do 13.00 ure. Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloge z
nepravilno označeno ovojnico ne bodo predmet izbire in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Po oddaji elektronske prijave obrazec št. 10-0 natisnite, podpišite ter obvezno priložite k vlogi
– dokumentom v pisni obliki.
Popolna vloga vsebuje dokumente, kot je navedeno v točki 1.1. tega navodila, v tiskani
obliki. Obrazci morajo biti izpolnjeni in podpisani s strani zahtevanih oseb, navedenih na
posameznih obrazcih.
POZOR: dokumenti morajo biti poslani v ZAPRTI ovojnici, z oznako:
o »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA INOVATIVNO SHEMO
2011«,
o polnim naslovom prijavitelja in
o polnim naslovom prejemnika – univerze.
Glej slika 1
Slika 1: Pravilno označena ovojnica
Pošiljatelj (Prijavitelj):
Ime in Priimek
Ulica
Poštna številka Kraj
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA INOVATIVNO
SHEMO 2011«

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana

2. Resničnost in točnost navedenih podatkov
Prijavitelj s svojim podpisom na obrazcih, ki sestavljajo vlogo na javni razpis, jamči za
resničnost in točnost v njej navedenih podatkov!
Resničnost in točnost podatkov, navedenih v vlogi, univerza in ministrstvo lahko preverjata
tudi po zaključku izbirnega postopka. Če se ugotovi, da podatki v vlogi niso resnični in točni
ter bi naknadno ugotovljeni dejanski podatki, ki so veljali v času od oddaje vloge do podpisa
pogodbe o sofinanciranju, v postopku izbora vlog povzročili zavržbo ali zavrnitev vloge ali
odstop univerze od podpisa pogodbe, lahko univerza kadarkoli odstopi od pogodbe ter
zahteva od izbranega prijavitelja vračilo vseh nakazanih sredstev skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
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