
 
 

 

PRIJAVA RAZISKOVALNE VSEBINE 

na natečaj raziskovalnih in kliničnih del na področju 
zobozdravstva APOLONIJA 

 

1. Naslov raziskovalne vsebine:  

 
 

 

2. Vrsta (možen en izbor): 

- Raziskovalna naloga:    

- Predstavitev kliničnega primera:    

3. Naziv publikacije, v kateri je bila raziskovalna naloga objavljena  

 
 

 

4. Avtor/soavtorji: 

 
Zap.št. Ime in priimek Naslov Tel. Št. e-mail 
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Zap.št. Ime in priimek Naslov Tel. Št. e-mail

5. Spodaj podpisani izjavljamo, da nimamo doktorata oz. da je od pridobitve doktorata
preteklo manj kot eno leto, šteto od datuma, ki je v javnem pozivu za posamezni
natečaj določen kot rok za posredovanje raziskovalnih vsebin (tj. 30. 9. 2022). Avtor
z doktoratom, ki ga ima manj kot eno leto, prijavi prilaga dokazilo o datumu prejema
doktorata (npr. diploma o doktoratu).

6. Spodaj podpisani izrecno izjavljamo, da smo avtorji raziskovalne vsebine, ki jo

prijavljamo, in s prijavo ne kršimo avtorskih pravic in njim sorodnih pravic katerekoli

druge fizične ali pravne osebe.

*Obvezno označi 

7. Spodaj podpisani izjavljamo, da smo prebrali informacije o avtorskih pravicah ter

informacije o varstvu osebnih podatkov, ki jih vsebuje javni razpis, priloga h

kateremu je ta obrazec, in Pravilnik o nagrajevanju raziskovalnega in kliničnega dela

s področja zobozdravstva (Pravilnik PDF).  

S podpisom tega obrazca izrecno izjavljamo, da smo predmetne informacije 

razumeli in se  z njimi strinjamo.   

*Obvezno označi 

https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/zbornicni-akti/pravilnik-o-nagrajevanju-raziskovalnega-in-klini%C4%8Dnega-dela-s-podro%C4%8Dja-zobozdravstva.pdf?sfvrsn=e01a3936_2
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8. Povzetek raziskovalne vsebine (do 250 besed)
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9. Podpisi vseh avtorjev/soavtorjev. 

Ime in priimek Podpis  
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