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

ki je bila 7. oktobra 2014 ob 13.00 na NTF (Aškerčeva 12, sejna soba) 
 
Prisotni:  prof.dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof.dr. Bojana Boh (OKII), dr. Barbara Golja (RIC 
UL-NTF), Marija Petek (služba za ZRD),  
Odsotni: prof.dr. Borut Kosec (OMM), prof. Almira Sadar (OT-KIGT), doc.dr. M.Dolenec (OG), izr.prof.dr. 
Evgen Dervarič (OGR), doc.dr. Aleš Hladnik (OT-KIGT), Klemen Vadnjal (ŠS NTF). 
 
 
Dnevni red: 
1. predlog za izjemne dosežke na NTF 

2. prijava RIC UL-NTF za obdobje 2015-2020, 

3. razno. 

 
Ad. 1 

 
Do 25.10.2014 je potrebno na UL poslati najodmevnejše raziskovalne dosežke na fakulteti. UL bo izmed 
prejetih predlogov izbrala 5 do 10 predlogov, ki bodo predstavljeni v Tednu UL v začetku decembra 2014. 
Ker so bili za oddajo predvideni različni roki, je potrebno na UL preveriti, ali 25.10 2014 drži (uredi M. 
Petek). 
  
Prodekanja bo pozvala vse oddelke, da pripravijo svoje predloge, ki jih bodo nato pregledali člani KZRD,  
nato bodo najodmevnejši do  25.10.2014 ustrezno sporočeni na UL. 

 
Ad. 2 

 
Infrastrukturni center UL bo ocenjen z enotno oceno, odda se ena prijava za UL. 
Parcialno delo IC posameznih fakultet bodo ocenjevali različni ocenjevalci, dane bodo opisne ocene za 
posamezne centre, dogovor o delitvi bo nato znotraj IC UL. 
Raziskovalno opremo na NTF se razdeli po laboratorijih. 

 
Ad. 3 

 
A. RESEARCH PROFESIONAL 

Univerza v Ljubljani se je registrirala v »RESEARCH PROFESIONAL«, ki omogoča posameznim 
raziskovalcem, da si naredijo svoj profil za iskanje projektnih razpisov s področij, ki jih zanimajo. 
15.10.2014 bo an UL kratka enourna predstavitev za kontaktne točke na fakultetah, ki bodo 
zaposlenim pomagali pri izdelavi osebnih profilov za iskanje. Z NTF se spredstavitve udeleži dr. 
Barbara Golja. 
 

B. URNIK sej KZRD v š.l.2014-2015 
Pričelo se je novo študijsko leto zato bo potrebno znotraj urnikov članov KZRD poiskati ustrezen 
termin za seje KZRD.  
Predlogi terminov: sreda 8.30-9.30, torek 15.00-16.00, ponedeljek 14.30-15.30. 
 
Prodekanja se bo posvetovala s člani KZRD. 
 

C. »Nove možnosti za boljše črpanje EU sredstev v sklopu strateških partnerstev UL« (UL; 23.9.2014) in 
»Učinkovito povezovanje sredstev EU: Kako izkoristiti sinergijo programov EU za dobre projekte« 
(MIZŠ, SBRA; 1.10.2014) – poročanje s predstavitev. 
Na predstavitvah so bile predstavljene možnosti kako s projekti iz različnih programov evropske 
komisije zagotoviti potrebno raziskovalno infrastrukturo (stavbe, raziskovalno opremo) in raziskovalce 



za delo v novi finančni perspektivi 2014-2020. Iz različnih programov ni mkožno zagotavljati 
dofinciranja posameznega že odobrenega EU projekta.   

D. Odprti razpisi in pozivi: 

Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za obdobje 2015 - 2020 in poročil o rezultatih 

infrastrukturnih programov za preteklo obdobje (03.10.14) - odprt do: 03.11.14  

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki 
infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020 (03.10.14) - odprt do: 03.11.14  

 
 

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

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/infraprog/razpisi/14/poziv-infra-prog-15-20.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/infraprog/razpisi/14/poziv-infra-prog-15-20.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/infraprog/razpisi/14/razp-konc-infra-prog-15-20.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/infraprog/razpisi/14/razp-konc-infra-prog-15-20.asp

