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

ki je bila 20. aprila 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. Evgen 
Dervarič (OGRO), izr. prof. dr. Aleš Hladnik (OTGO-KIGT),  Tjaša Valič (ŠS NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Odsotni:  izr. prof. dr. M. Dolenec (OG), prof. Almira Sadar (OTGO-KTO), dr. Barbara Golja (IC RIC UL NTF),  - 
 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 17. seje KZRD, 
2. Poročilo s sestanka prodekanov za ZRD (poroča B. Kosec),  
3. Oddaja projektov za SPS, 
4. Oblikovanje cenika za infrastrukturno opremo, 
5. PAKET 16, 
6. Aktualni razpisi in pozivi ARRS, 
7. Razno 
 
 
 

Ad. 1 
 
Zapisnik 17.seje KZRD je bil soglasno sprejet ter  se objavi na spletni strani fakultete. 

 
Ad. 2 

 
Poročilo s sestanka prodekanov za RRD:  
- skladno z navodili je potrebno pripraviti sezname raziskovalne infrastrukturne opreme na fakultetah ,  
- prisotni so bili seznanjeni, da je odprto zaposlovanje raziskovalcev iz EU, Kriterij: odličnost. 
- v pripravi so smernice za »Akcijski načrt za kariero raziskovalcev do 2020« 
- v pripravi je nov ARRS pravilnik, MR-ji bodo financirani 4 leta, 
- v pripravi so popravki spiskov revij za habilitacijski postopek, 
- SPS prijave. 
 

Ad. 3 
 

Razpis SPS; rok za prijave: 15.4.2016. 
Na NTF smo oddali 3 prijave projektov na razpis SPS, in sicer 2 prijavi na OMM in 1 na OTGO. Strokovne 
službe NTF so pomagale pri pripravi prijav s pridobivanjem potrebnih podatkov.  
 

Ad. 4 
 

Oblikovanje cenika za raziskovalno opremo infrastrukturnega centra  RIC UL NTF 
SKLEP: dr. Barbara Golja (vodja infrastrukturnega centra ) in Marinko Kondič pregledata seznam opreme in 
uredita potrebno za oblikovanje cenika. 
 

Ad. 5 
 

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 novembra 2016. 
SKLEP: Oba nosilca odobrenih prijav nakupov opreme pripravita časovnico realizacije naročila opreme in 
razpisa. Sestanek obeh nosilcev in tajnika fakultete:  v ponedeljek, 25.4.2016 ob 12.uri. 
 



Ad. 6 
 

Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2016« v letu 

2016 (29.04.2016, posodobljeno 03.05.2016) - odprt do: 13.06.2016  

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko 

Makedonijo v letih 2017- 2018 (25.04.2016) - odprt do: 15.06.2016  

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016  (22.04.2016) - odprt do: 
18.05.2016  

Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o 
rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja (01.04.2016) - odprt do: 20.05.2016  

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih 
programov (01.04.2016) - odprt do: 20.05.2016  
Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017  (18.03.2016) - odprt do: 09.05.2016  
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2016  (18.03.2016) - odprt do: 26.04.2016  

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo 
v letih 2017- 2018 (25.04.2016) - odprt do: 15.06.2016  
Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v l etu 2016 (18.03.2016) - odprt do: 

26.05.2016  
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)  
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 skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji 
(Lead agency) (26.01.2016, posodobljeno 19.02.2016)  

 
Ad. 7 

 

a) Poziv vodjem programskih skupin, da sporočijo način prijave na razpis za projekte 2016 – do 20.4.2016 je 
potrebno, da vodje RP sporočijo na ARRS način prijavljanja na razpis.  
 
b) objavljen je bil obrazec za Informativni izračun »Vpetost A3« za potrebe habilitacij; M. Petek pošlje 
navedeni obrazec članom komisije. 
 
c) Študentski svet NTF pripravlja projekt »kakovost«; T. Valič. 
 
Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo v sredo, 18.5.2016 ob 8.30 v sejni sobi, Aškerčeva 12. 

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

http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/16/razp-crp-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/razpisi/16/razp-crp-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Makedonija/razpisi/16/razp-makedonija-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Makedonija/razpisi/16/razp-makedonija-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tujlit/razpisi/16/razp-tujlit-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/16/poziv-razisk-programi-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/16/poziv-razisk-programi-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/16/razpis-koncesija-rp-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rprog/razpisi/16/razpis-koncesija-rp-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/rproj/razpisi/16/razp-proj-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/16/razp-monogr-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Makedonija/razpisi/16/razp-makedonija-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Makedonija/razpisi/16/razp-makedonija-17-18.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/16/razp-medn-zdruz-16.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
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/16/razpis-FWF-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/16/razpis-FWF-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/16/razpis-FWO-16.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/medn/vodilna/Razpisi/16/razpis-FWO-16.asp

