
ZAPISNIK 
12. seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF, 

ki je bila 14. aprila 2015 ob 12.00 na NTF (Aškerčeva 12, sejna soba) 
 
Prisotni:  prof.dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof.dr. Borut Kosec (OMM), doc.dr. M.Dolenec 
(OG), izr.prof.dr. Aleš Hladnik (OT-KIGT), Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Lidija Černe (RIC UL NTF), Marija Petek 
(služba za ZRD). 
Odsotni: izr.prof.dr. Evgen Dervarič (OGR), prof. Almira Sadar (OT-KTO). 
 
Dnevni red: 

1. pregled zapisnika 11. seje KZRD, 

2. poročilo s posveta o ocenjevanju raziskovalne uspešnosti na področju tehniških ved,   

3. pregled seznama potreb nabave opreme, 

4. aktualni razpisi, 

5. RIC UL NTF, 

6. razno.  

Ad. 1 
 

Soglasno je bil sprejet zapisnik  11. seje Komisije za ZRD. Zapisnik se objavi na spletni strani NTF/ 
raziskovalno delo. 

 
Ad. 2 

 
Prodekanja je predstavila Mnenje NTF s posveta o ocenjevanju raziskovalne uspešnosti na področju 
tehniških ved.  
Fakulteta za elektrotehniko in Fakulteta za strojništvo sta NTF povabili na posvet o metodologiji 
ocenjevanja  prijav na razpise ARRS. Prodekanja NTF za ZRD je povabila raziskovalce NTF na posvet, kjer so 
na osnovi razprave pripravili predloge NTF, ki so bili posredovani  organizatorjem poveta. Posvetovanja se je 
med drugimi udeležil tudi direktor ARRS prof. dr. József Györkös.  
Mnenje NTF se objavi na spletni strani NTF/raziskovalno delo. 

 
Ad. 3 

 
Na oddelkih so pričeli  s pripravo prioritetnih seznamov za nakup raziskovalne opreme na NTF. 
Do naslednje seje komisije za ZRD, ki bo 12.5.2015, oddelki optimizirajo sezname in jih vsaj do 11.5.2015 
pošljejo vodji RIC UL NTF, dr. Lidiji Černe na lidija.cerne@ntf.uni-lj.si , da pripravi seznam NTF za sejo KZRD. 
 

Ad. 4 
 

- Odprti razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016  (03.04.2015) - odprt do: 07.05.2015  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2016 - 2017 (27.03.2015) - 
odprt do: 27.05.2015  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 
2016-2017 (27.02.2015) - odprt do: 28.05.2015  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2016-2017 (10.04.2015) - 
odprt do: 10.06.2015  

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016-
2017 (03.04.2015) - odprt do: 15.06.2015  
Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)  (22.07.2014)- 
naslednji roki: avgust 2015, december 2015  
Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo predvidenega prispevka k stroškom 
priprave in prijave projekta  (27.01.2015)  
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- Razpis ARRS za raziskovalne projekte v 2015 (I.faza); Po rokovniku ARRS so obvestila prijaviteljem o 
rezultatih predvidena za 3.6.2015, poziv ARRS za II.fazo prijave pa za 11.6.2015, rok za oddajo 15.7.2015.  
 
- Poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom; po spremenjenem rokovniku ARRS so 
obvestila prijaviteljem predvidena za 21.4.2015, do 13.5.2015 je predviden rok za oddajo imen kadidatov  
za mentorje na ARRS. 
 
 

Ad. 5 
 
Vodja  RIC UL NTF, dr. Lidija Černe je pripravila seznam raziskovalne opreme RIC UL NTF. Skrbnikom 
navedene opreme je poslala seznam opreme na NTF in obvestilo, da je za opremo infrastrukturnega centra 
RIC UL NTF potrebno pripraviti oz. posodobiti cene za uporabo raziskovalne opreme in voditi dnevnike 
uporabe opreme.  
Izračune cen skupaj pripravijo skrbniki posamezne opreme, vodja RIC UL NTF in Marinko Kondič.  
 
ARRS nas je obvestila, da 8.4.2015 prične s preverjanjem objavljenih podatkov o raziskovalni opremi na 
straneh raziskovalnih organizacij. Na ARRS se še naprej poroča za opremo nabavne vrednosti nad 20.000 
EUR. 

 
Ad. 6 

 
17.4.2015 od 9.00 – 12.00 bo na UL dogodek »Priložnost za mobilnost raziskovalcev«, ki je namenjen 
raziskovalcem in »raziskovalnim administratorjem«. Predstavili bodo nove programe MARIE SKLODOWSKA 
CURIE, možnosti programa COST, portal za mobilnost raziskovalcev EURAXESS, Javni sklad za razvoj kadrov 
in štipendije, RESEARCH PROFESSIONAL – (potrebne so prijave na portalu UL). 
 
- Transnacionalni program Podonavje  - Projektna konferenca za potencialne prijavitelje bo potekala v 
Ljubljani, v  četrtek, 16.4.2015 9.00 – 16.00, Hostel Celica, Metelkova 8, 

 
- Vodje projektov /programov naj do 20.4.2015 oddajo na eObrazcih Načrte razporeditve raziskovalnih ur 
za 2015, da bodo lahko aprilske plače že obračunane po dejanskih urah. (ARRS rok za oddajo obrazcev je 
30.4.2015). Vodje projektov/ programov morajo pred urejanjem NRU urediti vloge za vključitve oz. izbrise 
v/iz projektnih oz.programskih skupin. 
 
 
Naslednja seja Komisije za ZRD bo v torek, 12.5.2015 ob 12.00. 
 
 

Zapisala:      Predsednica Komisije za ZRD: 
Marija Petek      prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič 


