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

ki je bila 10. marca 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. Evgen Dervarič (OGR), izr.prof.dr. Aleš Hladnik (OT-KIGT), Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Lidija 
Černe (RIC UL NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Odsotni: prof. Almira Sadar (OT-KTO). 
 
 
Dnevni red: 
 
1. Predstavitev letnega poročila za RD za leto 2014, 

2. Priprava prioritetnega seznama nakupa raziskovalne opreme na NTF, 

3. Plan dela RIC UL NTF, 

4. Aktualni razpisi in pozivi, 

5. Javna razprava o položaju in usmeritvah znanosti v RS,  

6. Razno. 

 
Ad. 0 

 
Soglasno so bili sprejeti zapisniki 8. 9. in 10.seje Komisije za ZRD. Zapisniki se objavijo na spletni strani NTF/ 
raziskovalno delo. 

 
Ad. 1 

 
Prodekanja je predstavila Letno poročilo za RD v 2014. Poročilo je objavljeno na spletni strani NTF  v Letnem 
poročilu 2014.  
Razmisliti je potrebno, kdaj in na kakšen način predstaviti najuspešnejše raziskovalne dosežke za 2014 v letu 
2015. 

 
Ad. 2 

 
Prične se s pripravo prioritetnega seznama nakupa raziskovalne opreme na NTF:  
- na oddelkih pripraviti prioritetno listo potrebnih nabav raziskovalne opreme,  
- na Komisiji za ZRD se bo liste pregledalo in pripravilo strategijo oz. oblikovalo predlog za UO NTF. 
Rok za pripravo prioritetnih seznamov na oddelkih: do naslednje seje KZRD (14.4.2015).  

 
Ad. 3 

 
Vodja IC RIC UL NTF, dr. Lidija Černe je predstavila plan dela za 2015: 
- 1x mesečno ali trimesečno bi se sestajali z odgovornimi delavci za raziskovalno opremo na oddelkih, da bi 
poenotili delo infrastrukturnega centra RIC UL NTF (RIC UL NTF) in se sproti sezanjali s potekom dela na IC, 
kar bo tudi osnova za kasnejšo pripravo letnega poročila RIC UL NTF. 
- pripraviti je potrebno izračune cen uporabe raziskovalne opreme, kjer to še ni urejeno.  
SKLEP: Prodekanja predlog dela infrastrukturnega centra RIC UL NTF predstavi na Kolegiju dekanje NTF in 
prosi za potrditev plana dela RIC UL NTF.  
- 9.3.2014 je bilo oddano vsebinsko in zaključno poročilo dela IC RIC UL-NTF  ter vsebinski in finančni plan 
dela IC RIC UL NTF za 2015. Poročila in plan vodja  RIC UL NTF po e-pošti pošlje članom Komisije za ZRD. 

 
Ad. 4 



 
- Razpis ARRS za raziskovalne projekte v 2015 (I.faza); sodelavci NTF so oddali 7 prijav, povabljeni smo bili k 
8 prijavam projektov ARRS, za katere so bile podpisane izjave o sodelovanju. 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;  prijave na poziv je oddajo vseh 5 
raziskovalnih programov, katerih nosilna RO je UL NTF. Po rokovniku ARRS so obvestila prijaviteljem 
predvidena za 10.4.2015, do 24.4.2015 je predviden rok za oddajo imen kadidatov  za mentorje na ARRS. 
 
- Odprti razpisi in pozivi ARRS:  
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 poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji  
(Lead agency) (26.01.2015) - odprt do: 02.04.2015 

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  

 
Ad. 5 

 
26.2.2015 je potekala Javna razprava o položaju in usmeritvah znanosti v Republiki Sloveniji na SAZU. 
Predstavitev 1. in 2. seje usklajevalne skupine je predstavljena na gornji povezavi.  

 
Ad. 6 

 
- Skladno s pozivi vodjem projektov/programov, nosilcem posameznih delov pogodbe ARRS je potrebno  do 
16.3.2015 oddati letna /zaključna poročila na ARRS portalu eObrazci. Letna poročila za mlade raziskovalce 
so do roka (3.3.2015) oddali vsi mentorji. 
 
- Vodje projektov in  programov naj čimprej oz. do 20.4.2015 oddajo na eObrazcih Načrte razporeditve 
raziskovalnih ur za 2015, da bodo lahko aprilske plače že obračunane po dejanskih urah (rok za oddajo 
obrazcev na ARRS portalu eObrazci je 30.4.2015). Vodje projektov/ programov morajo pred urejanjem NRU 
urediti vloge za vključitve oz. izbrise v/iz projektnih /programskih skupin.  
 
 
Naslednja seja Komisije za ZRD bo v torek, 14.4.2015 ob 12.00 uri. 
 

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

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/15/razp-franc-proteus-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/15/razp-franc-proteus-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Belgija/razpisi/15/poziv-FWO-lead-agency-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Belgija/razpisi/15/poziv-FWO-lead-agency-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/14/razpis-OTKA-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/14/razpis-OTKA-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/15/druga-seja-US.asp

