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

ki je bila 16. marca 2016 ob 8.30 (sejna soba NTF, Aškerčeva 12) 
 
Prisotni:  prof. dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof. dr. Borut Kosec (OMM), izr. prof. dr. M. 
Dolenec (OG), izr. prof. dr. Evgen Dervarič (OGRO), prof. Almira Sadar (OTGO-KTO), izr. prof. dr. Aleš 
Hladnik (OTGO-KIGT),  Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Barbara Golja (IC RIC UL NTF),  Marija Petek (služba za ZRD). 
Odsotni:  - 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 16. seje KZRD, 
2. Letna poročila za ARRS, 
3. Aktualni razpisi (ARRS, SPS, ...), 
4. Razno.    
 
 

Ad. 1 
 

Zapisnik 16.seje KZRD je bil soglasno sprejet ter  se objavi na spletni strani fakultete. 
 

Ad. 2 
 

ARRS je 25.2.2016 nosilce projektov, programov, infrastrukturnih programov in projektov bilateralnega 
sodelovanja pozvala k oddaji letnih poročil za 2015 in zaključnih poročil. Poročila vodje pripravijo in oddajo 
z digitalnim podpisom preko portala eObrazci  https://www.arrs.gov.si/eObrazci/, Rok za oddajo: 21.3.2016. 
Poročila so v delu, nekatera že tudi oddana. 1 zaključno poročilo do danes še ni začeto – nosilec je bil 
dodatno obveščen o obveznosti poročanja. 
Poročilo za infrastrukturni center RIC-UL-NTF; vodja dr. Barbara Golja se zahvaljuje vsem sodelavcem za 
sodelovanje pri pripravi vsebinskega poročila 2015 in plana za 2016. Finančno poročilo 2015 in plan 2016 za 
infrastrukturni center RIC UL-NTF sta bila v roku oddana na UL. 
Skladno s pogodbo ARRS o (so)financiranju raziskovalne dejavnosti so bila že oddana vsebinska in finančna 
poročila, ki se oddajajo podpisana v tiskani obliki in po e-pošti: poročilo za znanstvene periodične 
publikacije Tekstilec in RMZ, Poročilo za OSIC-N, poročilo za tujo literaturo in baze podatkov. 
 

Ad. 3 
 

a) 
Razpis SPS; rok za prijave: 15.4.2016. 
- Sodelavci NTF sodelujejo pri pripravi prijav treh projektov (2x OMM, 1x OTGO). 
 - do konca tedna je potrebnmo dorečti število prijav na NTF, da se dogovori, kako se bo delili sredstva 
pridobljena na trgu v 2015 med posamezne prijave. 80% sredstev za posamezen projekt zagotovi 
ministrstvo, 20% mora zagotoviti posamezen partner na projektu iz lastnih sredstev pridobljenih na trgu. 
- prof. dr. B. Simončič ima danes v zvezi s prijavami SPS sestanek z  gospo Zlato Ploštajner, ki je pristojna za 
prijave na razpis SPS na UL. 
 
b) ARRS je za 18.3.2016 objavila Sporočilo za javnost – Najava javnega razpisa za sofinanciranje 
raziskovalnih projektov za leto 2017, kateri začetek financiranja je predviden za spril 2017. 

 
c) 
Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko 
republiko Kitajsko v letih 2017-2018 (11.03.2016) - odprt do: 10.05.2016  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko 
republiko Program PROTEUS v letih 2017-2018 (26.02.2016) - odprt do: 26.05.2016  
Javni poziv prijaviteljem projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020, za izplačilo 

predvidenega prispevka k stroškom priprave in prijave projekta (26.01.2016)  

https://www.arrs.gov.si/eObrazci/
http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/16/najava-razpisa-projekti-2016.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/16/najava-razpisa-projekti-2016.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Kitajska/razpisi/16/razp-kitajska-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Kitajska/razpisi/16/razp-kitajska-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/16/razp-franc-proteus-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/16/razp-franc-proteus-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/16/poziv-obzorje-2020-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vecstr/Razpisi/16/poziv-obzorje-2020-16.asp


Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov pri avstrijski FWF kot 

vodilni agenciji (Lead agency) (26.01.2016, posodobljeno 19.02.2016)  
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo prilagojenih projektov v okviru komplementarne sheme za 
prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (26.01.2016)  
Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni 
agenciji (Lead agency) (26.01.2016, posodobljeno 19.02.2016)  

 
Ad. 4 

 

a) 
Paket 16 – predvidene realizacije s strani ARRS odobrenih sofinanciranih nabav: 
- P2-0205 (prof. dr. B. Kosec): nabava opreme bo realizirana do konca junija 2016, dogovori so v teku. 
- P2-0213 (prof. dr. B. Simončič): nabava opreme bo realizirana do konca novmbra 2016. 
 
b) 
Poraba materialnih stroškov infrastrukturnega centra RIC UL-NTF v novem obdobju financiranja  1.1.2015- 
31.12.2020. 
SKLEP: Komisija za ZRD predlaga , da se sredstva za materialne stoške, ki jih dobi infrastrukturni center RIC 
UL-NTF namensko porabi za servisiranje raziskovalne opreme in nakup rezervnih delov in prosi kolegij 
dekanje za podporo predlogu. 
 
c) 
21.marca 2016 bo Delavnica »Vloga mentorja v MSCA IF projektih«. Delavnica bo potekala na UL, dvorana 
Ivana Hribarja od 9.30 do 12.00. Udeležba je brezplačna, potrebno je potrditi prisotnost - povezava 
https://www.surveymonkey.com/r/Vlogamentorja . 
 
č) 
Urnik sej KZRD v letnem semestru; 
Člani KZRD so se soglasno odločili, da bodo v letnem semestru seje komisije za ZRD 1 teden pred senatom, v 
sredo, ob 8.30, v sejni sobi, Aškerčeva 12. 
 

Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo v sredo, 13.4.2016 ob 8.30 v sejni sobi, Aškerčeva 12. 

 

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