
ZAPISNIK 
izredne seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF, 
ki je bila 25. maja 2015 ob 12.15 na NTF (Aškerčeva 12, sejna soba) 

 
Prisotni:  prof.dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD in P2-0213), prof.dr. Borut Kosec (OMM in P2-0205), 
izr.prof.dr. Aleš Hladnik (OTGO-KIGT), prof. Almira Sadar (OTGO-KTO), doc.dr. Matej Dolenec (OG), izr. prof. 
dr. Marko Vrabec, (P1-0195), prof. dr. Milan Terčelj (P2-0268), dr. Lidija Černe (RIC UL NTF), prof. dr. Petra 
Eva Forte Tavčer (dekanja), prof.dr. Jožef Medved (prodekan), doc. dr. Željko Vukelić (prodekan), prof.dr. 
Diana Gregor Svetec (OTGO), izr.prof.dr. Milivoj Vulić (OGRO), izr. prof. dr. Andrej Demšar (OTGO), Veljko 
Zrimšek (tajnik NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Opravičili: izr.prof.dr. Mihael Brenčič (predsednik UO) 
 
 
Dnevni red:  
1. Nakup raziskovalne opreme - Paket 16, 

2. Razno.  

Ad. 1 
 

Prodekanja je prisotne seznanila, da je bil 15.5.2015 objavljen  Javni razpis za sofinanciranje nakupov 
raziskovalne opreme (Paket 16), rok za oddajo prijav je 15.6.2015. Predstavila je vsebino razpisa in Merila 
za ocenjevanje prijav v delu, ki se nanaša na navedeni razpis.  
- Kot je navedeno v razpisu, lahko za sofinanciranje nakupa fakulteta kandidira preko raziskovalnih 
programov in infrastrukturnih programov. Največ točk pri ocenjevanju prinese prijava preko 6- in 5-let 
trajajočih raziskovalnih programov. UL priporoča nakup opreme preko le-teh ali preko infrastrukturnega 
programa. 
- ARRS sofinacira do 80% nabavne vrednosti opreme, vendar ne več kot dvakratnik  najmanjše vrednosti 
sofinaciranja po posameznih vedah za posamezno raziskovalno opremo, t.j. 100.000€ za naravoslovje, 
40.000€ za tehniko, ... . Višji kot je delež lastnih sredstev prijavitelja, bolje ocenjena je prijava. 
- Prisotne je seznanila še, da je na NTF v pripravi seznam priporitet nakupa raziskovalne opreme, oddelki 
svojih potreb še niso sporočili, na Komisiji za ZRD je bil sprejet rok za oddajo seznamov:  9.6.2015.   
 
Dekanja je zastavila vprašanja: Koliko opreme se načrtuje prijaviti na razpis ARRS ? V kakšnih cenovnih 
okvirjih ? Ker sezanama potreb po nabavi raziskovalne opreme na NTF še ni, dekanja predlaga, da se 
prijavitelji na razpis prijavijo glede na dejanske potrebe po raziskovalni opremi  in skladno s pogoji razpisa 
preko raziskovalnih programov na način, da bi dosegli čim boljše ocene prijav. Ko bodo znani podatki o 
prijavah na razpis, bi na NTF dogovorili maksimalno sofinanciranje iz lastnih sredstev.  
 
Izr prof. dr. M. Vrabec je predlagal, da bi šli na fakulteti s prijavo ene večje opreme, ki b i bila uporabna za 
večino oddelkov NTF – na OG predlagajo nakup XRF: analitska oprema za preiskave materialov, pridobili so 
že dve ponudbi, najcenejša je v znesku 130.000€.  
  
Prof. dr. B. Kosec je predlagal, da bi šli v nakup 1 večje opreme preko RIC UL-NTF,  in manjše raziskovalne 
opreme preko raziskovalnih programov. 
 
Prodekanja predlaga, da bi na razpis pripravili prijavo za opremo s katero lahko dobimo najvišje ocene 
preko programa, ki doseže pri ocenjevanju največ točk. Na ta način bi imeli največ možnosti, da na razpisu 
uspemo. 
 
Prodekan prof.dr. Medved je prisotne obvestil, da imajo na OMM jutri (torek) sestanek, kjer se bodo 
pogovorili glede nakupa opreme preko razpisa ARRS.  
 
Prodekan doc.dr. Vukelič je spomnil, da se bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje nakupa 
raziskovalne opreme v razpisnim obdobju (2015-2017) spreminjala in bi se lahko zgodilo, da bi dobili 

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/razpisi/15/razp-oprema-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/razpisi/15/razp-oprema-15.asp


odobreno sofinanciranje nakupa raziskovalne opreme z opredeljenim deležem lastnih sredstev, ki ga NTF v 
danem trenutku ne bi bila sposobna realizirati. Postavil je vprašanje, kakšne so lahko posledice v prihodnje 
za prijavitelja oz. za fakulteto, če nakupa iz navedenega razloga ne bi realizirali. Prodekanja preveri na ARRS 
kaj financer-razpisovalec predvideva za tak primer. 
 
Sklep: Zainteresirani  pripravijo predloge opreme za prijavo na razpis, zberejo predračune. Naslednji 
sestanek bo v ponedeljek, 1.6.2015 ob 14.uri (po seji kolegija dekanje) na isti lokaciji. 
  

Ad. 2 
 

Ni bilo obravnavanih tem. 
 
Zapisala:      Predsednica Komisije za ZRD: 
Marija Petek      prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič 


