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

ki je bila 9. junija 2015 ob 12.00 na NTF (*Snežniška 5) 
 
Prisotni:  prof. dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof. dr. Borut Kosec (OMM), izr. prof. dr. Aleš 
Hladnik (OT-KIGT), dr. Damjan Hann (OGRO), dr. Lidija Černe (RIC UL NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Odsotni: doc. dr. M.Dolenec (OG), Tjaša Valič (ŠS NTF), prof. Almira Sadar (OT-KTO). 
 
Dnevni red: 
 
0. Predstavitev informacijske platforme »Research Professional«, 

1. pregled zapisnika 13. seje KZRD, 

2. Paket 16, 

3. Evalvacija izvajanja akcijskega načrta strategije UL za razvoj karier raziskovalcev, 

4. Strategija pametne specializacije, 

5. Tekoči razpisi, 

6. Razno.  

Ad.0 

Doda se novo točko : Predstavitev informacijske platforme »Research Professional«. 

Informacijsko platformo »Research Professional« je predstavila Tjaša Nabergoj iz UL Službe za EU projekte.  

Informacijska platforma se ponaša z največjo bazo odprtih razpisov na svetu. V bazo je vključenih več kot 
12.000 financerjev, ki dnevno objavijo več kot 350 razpisov za raziskovanje, razvoj, izobraževanje, 
raziskovalne infrastrukture, potne stroške, nagrade in druge z raziskovanjem povezane možnosti. Vsi 
raziskovalci, študentje in ostali zaposleni Univerze v Ljubljani imajo brezplačno možnost uporabe omenjene 
platforme, preko katere si lahko nastavijo svoje iskalne kriterije (znanstveno področje, tip dotacije, vir 
financiranja, rok prijave, višina financiranja itd.) ter iskalno nastavitev shrani jo. Tako lahko posameznik 
shrani neomejeno število iskanj in si nastavi možnost >ALERT<, s katero vsak petek prejme tedensko svež 
elektronski izbor razpisov, ki ustrezajo njegovim vnaprej nastavljenim iskalnim preferencam.  
Uporabnik se lahko registrira na naročniško verzijo programa samo iz računalnikov, ki so znotraj 
univerzitetnega omrežja. Kasneje lahko dostopa s kateregakoli računalnika.  
Registracija preko spletne strani: https://www.researchprofessional.com/ 
 

Ad. 1 
 

Na zapisnik 13. Seje KZRD se pod točko 4 - Strategija pametne specializacije  doda, da se je NTF vključila z 
več kot 10 pobudami. Z vnosom navedene dopolnitve je bil zapisnik 13. seje Komisije za ZRD sprejet. 
Zapisnik se objavi na spletni strani NTF/ raziskovalno delo.  
Sprejet je bil tudi zapisnik izredne seje 25.5./1.6. 2015 na temo ARRS razpisa »Paket 16«.  

 
Ad. 2 

 
Na ARRS razpis sofinanciranja nakupov raziskovalne opreme »Paket 16«  oddelki pripravljajo prijave: 
OTGO – 1 prijava preko P2-0213, 
OMM – 2 prijavi; 1x preko P2-0205, 1x preko P2-0344 (še ni odprta), 
OGR – 1 prijava preko RIC UL-NTF I0-0022-1555, 
OG – 1 prijava preko P1-0195. 
Za odprte prijave so bili potrebni dokumenti skladno z rokovnikom UL do 8.6.2015 oddani rektorju v podpis. 
 

https://www.researchprofessional.com/


Vodja RIC UL-NTF je ponovna pozvala oddelke, da predložijo sezname potrebne opreme, da bi lahko 
pripravili skupni seznam za NTF. 
 

Ad. 3 
 

Na oddelkih so pričeli s spredstavitvami Etičnega kodeksa raziskovalcev na UL. 
 
Evalvacija izvajaja akcijskega načrta je bila predstavljena na komisiji  za RRD na UL. 
Člani Komisije za ZRD obvestijo raziskovalce svojega oddelka. PPT predstavitve prodekanja pošlje članom 
Komisije za ZRD. 
 

Ad. 4 
 

NTF se je v Strategijo pametne specializacije vključila v več kot 10 pobud. 
 

Ad. 5 
 

- Odprti razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015   – II.faza odprto do 15.7.2015 . 
Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih 
programov za preteklo obdobje financiranja (08.05.2015) - odprt do: 11.06.2015  
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnega programa (08.05.2015) - 
odprt do: 11.06.2015  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2016 – 2017 (24.04.2015) - 
odprt do: 23.06.2015  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2016 – 2017 (17.04.2015) - odprt 
do: 17.06.2015  
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)  

 
- Razpisi Obzorje 2020: Nanotehnologije jeseni ..... 
 

Ad. 6 
 
Do 10.6.2015 je potrebno na UL poslati opise programa dela MR pri predlaganih mentorjih za 2015. 
M. Petek pošlje izbranim mentorjem (prof. dr. B. Kosec, izr. prof. dr. M. Vrabec, doc. dr. Brigita Tomšič) 
vzorec opisa programa dela iz prejšnjih let.  
 
Danes smo prejeli obvestila o prvi fazi izbora prijav predlogov raziskovalnih projektov za 2015.  
Od sedmih oddanih prijav na NTF so bile v drugo fazo izbora pri jav izbrane tri prijave, ki so jih pripravili:  
-prof. dr. Borut Kosec (aplikativni priojekt), 
- doc. dr. Brigita Tomšič (temeljni projekt), 
- dr. Petra Žvab Rožič (podoktorski projekt). 
Rok za oddajo prijav – II. faza:  15.7.2015 do 12.ure. 
 

Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo v mesecu septembru.  

 

Zapisala:      Predsednica Komisije za ZRD: 
Marija Petek      prodekanja, prof. dr. Barbara Simončič 
 
*selitev na začetku seje z Aškerčeve 12 na Snežniško 5 zaradi težav z dostopom do interneta. 
 

http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/14/razp-proj-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/15/poziv-razisk-programi-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/15/poziv-razisk-programi-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/15/razpis-koncesija-rp-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Srbija/razpisi/15/razp-srbija-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/CrnaGora/razpisi/15/razp-crna-gora-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Hrvaska/razpisi/15/razp-hrvaska-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/BIH/razpisi/15/razp-BIH-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/BIH/razpisi/15/razp-BIH-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/14/razpis-OTKA-14.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/15/poziv-obzorje-2020-15.asp

