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

ki je bila 19. novembra 2015 ob 8.30 na NTF, Snežniška 5 
 
Prisotni:  prof. dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof. dr. Borut Kosec (OMM), izr. prof. dr. Aleš 
Hladnik (OT-KIGT), izr. prof. dr. Evgen Dervarič (OGRO),  dr. Lidija Černe (RIC UL NTF), Marija Petek (služba 
za ZRD). 
Odsotni:  doc. dr. M.Dolenec (OG), prof. Almira Sadar (OT-KTO), Tjaša Valič (ŠS NTF). 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 14. seje KZRD, 
2. Predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov NTF za leto 2015, 
3. Uveljavljanje etičnega kodeksa, 
4. Poročilo z 11. seje Komisije za RRD UL, 
5. Tekoči razpisi in pozivi, 
6. Razno. 

 

Ad. 1 
 

K 2. točki zapisnika 14.seje KZRD: Vodja RIC UL-NTF dr. Lidija Černe pozove oddelke, da na oddelkih 
pregledajo in dopolnijo sezname potrebne raziskovalne opreme, da se  pripravi seznam prioritet nakupa v 
letu 2016. Oddelki pošljejo sezname vodji RIC UL-NTF najkasneje do 20. 12. 2015.  

 
Ad. 2 

 
Predstavitev najodmevnejših raziskovalnih dosežkov NTF za leto 2015 v tednu Univerze; vsi najodmevnejši 
dosežki, ki so bili v roku posredovani Komisiji za ZRD, bodo na NTF predstavljeni v tednu univerze.  
Otvoritev posterskih predstavitev bo v torek, 1.12.2015 ob 12.uri na Snežniški 5. Predstavitve bodo na 
panojih, vsak pripravi tudi 1 elektronsko prosojnico v PPT. PPT predstavitve se bodo vrtele na displeju ob 
panojih, objavljene pa bodo tudi na spletni strani NTF/raziskovalno delo. 
Najodmevnejši raziskovalni dosežki na UL bodo predstavljeni v ponedeljek 30.11.2015 ob 11.uri. Nato bo 
potekala okrogla miza z naslovom »Pomen znanosti«. 
  

Ad. 3 
 

V teku je pridobivanje podpisov Etičnega kodeksa raziskovalcev na UL. Da bi podpisovanje pospešili, se 
podpisovanje prenese na tajništva oddelkov, kamor bodo dani dokumenti za podpisovanje. Tajništva 
oddelkov (v sodelovanju s člani Komisije za ZRD posameznega oddelka), pridobijo podpisane izjave do 
15.12. 2015.  
 

Ad. 4 
 

Poročilo prodekanje s seje Komisije za RRD UL: 
- Strategija pametne specializacije: pripraviti je bilo potrebno listo raziskovalcev NTF, ki se bodo vključevali v 
mrežo pametne specializacije po posameznih področjih. Lista bo danes oddana na UL. Prorektor, prof. dr. 
Čopič bo po potrebi skliceval zaineteresirane raziskovalce po posameznih področjih in jih vključeval v 
projekte. 
Prvi razpisi projektov bodo predvidoma v decembru 2015. 
 
O  udeležbi na dogodku na temo Strategije pametne specializacije je poročal tudi prof dr. B. Kosec, ki se je 
udeležil sestanka »avtomobilskega grozda«. 

 
 

Ad. 5 



 
Odprti razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016 – 
2017 (23.10.2015) - odprt do: 26.11.2015 
Poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih madžarsko-slovenskih projektov pri OTKA kot vodilni agenciji (Lead agency)  (22.07.2014)- 
naslednji rok:, december 2015  
 
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2015  –  REZULTATI 26.11.2015 (Rokovnik ARRS) 
 
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) - REZULTATI 13.11.2015 (Rokovnik ARRS) 
 

Predvideni razpisi v decembru 2015: 
- Obzorje 2020 / Nanotehnologije..... 
- interreg programi: 
- ARRS razpis za financiranje raziskovalnih projektov za 2016. 
- ARRS razpisi bilateralnih sodelovanj:  Brazilija, Kitajska. 
 

Ad. 6 
a: 
Prof. dr. B. Kosec je poročal o  udeležbi na dogodku 11.11.2015, ki ga je organizirala TROMBA (=Agencija za 
promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti). Dogodek je gostil direktor IJS. Tema je bila Razvojni 
preobrat, ki temelji na konceptu javne znanosti in bi naj temeljil na trikotniku znanost-izobraževanje-
gospodarstvo. Študente je potrebno usposobiti v temeljnih znanjih, da bodo sposobni kasneje delovati tudi 
na dotlej neznanih področjih dela. 
 
b. 
Kolegij dekanje je sprejel sklep, da se uveljavi možnost za ARRS programe in projekte, da se 15% sredstev iz 
materialnih stroškov lahko prenese v plačni del, če so sredstva na razpolago. Vsaka programska/projektna 
skupina se odloči, ali bo to možnost izkoristila ali ne. 
 
c. 
Prodekanja na kolegiju dekanje predlaga, da Kolegij dekanje sprejme sklep, da se tajništva oddelkov pozove, 
da preverijo stanje tržnih pogodb za 2015 na oddelkih in po potrebi oddajo manjkajoče pogodbe v FRS. Isti 
podatki so potrebni za pripravo poslovnega poročila 2015 in za poročanje ARRS za vpetost A3 za 2015. 
 
č. 
Seznami izmenjav raziskovalcev v 2015 (krajši in daljši obiski); člani Komisije za ZRD pridobijo na svojih 
oddelkih/katedrah navedene podatke. Podatki za izmenjave v okviru ARRS projektov bilateralnega 
sodelovanja so v pripravi, člani KZRD jih dobijo po e-pošti. 
Rok: 15. 12.2015. 
 
d. 
SKLEP: Vodja RIC UL-NTF ponovno pozove skbnike raziskovane opreme IC k izračunom lastnih cen. 
Najkasneje s 1.1.2016 se objavi nove cene uporabe raziskovalne opreme. 
 
e. 
Predstavitve s Posveta UL glede vodenja EU projektov in ostalih dogodkov so objavljeni v okviru Interne 
projektne akademije Univerze v Ljubljani (aktivnosti od septembra 2015) na http://intranet.uni-
lj.si/evropski_projekti/interna_projektna_akademija.aspx . 
 

Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo 10. 12. 2015 

 

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

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/15/razp-zda-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/drzave/ZDA/razpisi/15/razp-zda-16-17.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/14/razpis-OTKA-14.asp
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://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/interna_projektna_akademija.aspx
http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/interna_projektna_akademija.aspx

