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

ki je bila 8. maja 2014 ob 12.30 na NTF (Aškerčeva 12, sejna soba) 
 
Prisotni:  prof.dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof.dr. Borut Kosec (OMM), prof.dr. Bojana Boh 
(OKII), doc.dr. Evgen Dervarič (OGR), dr. Barbara Golja (RIC UL-NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Prisotni ostali vabljeni: doc. dr. Jože Kortnik. 
Odsotni: doc.dr. Matej Dolenec (OG), doc.dr. Aleš Hladnik (OT-KIGT), doc. Domen Fras (OT-KIGT), Klemen 
Vadnjal (ŠS NTF). 
Odsotni ostali vabljeni: iz.prof.dr. Andrej Šmuc. 
 
Dnevni red: 
1. pregled zapisnika 6. seje KZRD, 
2. projekti Erasmus+, 
3. odprti razpisi in pozivi, 
4. poročilo s seje KRRD UL, 
5. internetna stran Raziskovalna dejavnost, 
4. priprava predstavitve RD NTF, 
5. razno. 
 
 

Ad. 1 
 

Prijavitelje projektov na NTF Služba za ZRD sproti seznanja s sklepom  4. seje KZRD. 
 
Vodjem potekajočih projektov/programov ARRS in projektov EU (partner UL NTF) je bil z dopisom 
prodekanje za ZRD poslan obrazec za prijavo projektov na NTF, ki je bil obravnavan na 7. seji Kolegija 
dekanje NTF. Zaprošeni so bili, da izpolnjen obrazec pošljejo do 15. 4. 2014 na naslov zrd@ntf.uni-lj.si.  
O nosilcev projektov na UL NTF smo prejeli zaprošene izpolnjene obrazce za Tempus BEAKTEL, P2-0213, J5-
5535 ter ostale: OSIC-N, L2-5571. 
SKLEP: Ponovno pozvati vse vodje projektov k oddaji izpolnjenih zaprošenih obrazcev. Po sklepu kolegija 
dekanje se za izpolnitev vprašalnika dodatno zaprosi še vodje tržnih projektov v vrednosti nad 10.000 EUR 
za leto 2014. M. Petek v ta namen od FRS pridobi podatke o tržnih projektih vrednosti nad 10.000 EUR za 
2014. 
Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev: 16.5.2014. 
 
Obisk direktorja ARRS na UL NTF: zaradi odsotnosti dekanje v zadnjem tednu maja so v teku dogovori o 
datumu obiska med 8.6. in 13.6.2014. Predstavitev R-R dejavnosti na NTF je v pripravi.  
 
Zapisnik 6. seje KZRD je bil soglasno sprejet. Zapisnik se objavi na spletni strani NTF. 
 

Ad. 2 
 

30.4.2014 se je iztekel rok za prijave na razpis programa ERASMUS+ Ključni ukrep 2 - Strateška partnerstva 
na področju izobraževanja in usposabljanja.  
Predstavljene so bile posebnosti programa ERASMUS+ glede na prejšnje razpise področja: 
- program Erasmus+ nadaljuje in nadgrajuje aktivnosti, ki so jih prej izvajali programi Vseživljenjsko učenje, 
Mladi v akciji, Erasmus Mundus, Tempus in drugi, 
- za prijavo se uporablja enotna PIC koda za ERASMUS+ in Obzorje 2020,  
- prijavitelj podpiše častno izjavo, ki je sestavni del prijavne vloge, 
- novost so pooblastilna pisma,  ki jih medsebojno podpišeta vodilni in sodelujoči partner in so sestavni del 
prijavne vloge (potrebno jih je pripeti k elektronski prijavi), 
- izračuni dotacije oz. stroški so določeni na enoto,  
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- specifičen način izračuna stroškov mednarodnih projektnih sestankov, multiplikativnih dogodkov, 
mednarodnih aktivnosti učenja/poučevanja/usposabljanja, potnih stroškov, 
- način dokazovanja enot aktivnosti bo dokončno določen s pogodbo,  
- NA (v Sloveniji CMEPIUS) bo preverjala izvedene aktivnosti, ne pa višine stroškov teh aktivnosti, poraba v 
skladu z nacionalnimi predpisi,  
- pogoj za trošenje sredstev: sredstva za posamezne aktivnosti morajo biti zaprošena že v prijavnici, 
- sodeluje lahko katerakoli pravna oseba, omejitve le glede na specifično akcijo in aktivnost, 
- nacionalnih vsebinskih in/ali administrativnih prioritet ni. 
Za vse odobrene projekte bo NA organizirala posebno delavnico. 
SKLEP: Vsem članom komisije se pošlje predstavitev delavnice 15.4.2014. (Gradivo je interne narave in ni 
namejeno širjeju zunaj fakultete). 
 

Ad. 3 
 

Odprti razpisi ARRS (sprotno obveščanje članov KZRD, tajništev oddelkov in članov kolegija dekanje): 
Javni poziv za sofinanciranje prevodov v angleški jezik in izdajo prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v e-založbi v letu 
2014 (30.04.14) - odprt do: 28.05.14  
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2014 (04.04.14) - odprt do: 08.05.14  
Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 
2009 - 2014 (28.03.14) - odprt do: 09.05.14 
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (28.03.14) - odprt 
do: 09.05.14  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Indijo v letih 2015 – 2017 (07.03.14) - 
odprt do: 20.05.14  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 
2015-2016 (07.03.14) - odprt do: 30.05.14  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2015-2017 (07.03.14) - 
odprt do: 02.06.14  

 
Ad. 4 

 
Prodekanja za ZRD je podala poročilo s seje KRRD UL na kateri so bile obravnavane: 
-  kršitve Etičnega kodeksa, 
- ocenjevanje infrastrukturnih centrov na UL, ki delujejo znotraj MRIC UL (20 centrov). 

 
Ad. 5 

 
V pripravi je internetna stran R-R dejavnost NTF, ki jo pripravlja dr. Barbara Golja. Glede pravilnosti 
navajanja podatkov se vključi službo za ZRD. 
Rok za dokončanje: 5.6.2014. Istega dne ob 12.30 je planirana naslednja seja Komisije za ZRD, kjer se 
osnutek spletne predstavitve R-R dejavnosti na NTF tudi pregleda. 
 
 
 
 
Zapisala:      Predsednica Komisije za ZRD: 
Marija Petek      prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič 

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/14/poziv-prevodi-monogr-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/14/poziv-prevodi-monogr-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/14/razp-monogr-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/14/poziv-razisk-programi-09-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/14/poziv-razisk-programi-09-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/14/razpis-koncesija-rp-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Indija/razpisi/14/razp-indija-14-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/14/razp-franc-proteus-15-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/14/razp-franc-proteus-15-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Argentina/razpisi/14/razp-argentina-15-17.asp

