ZAPISNIK
19. seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF,
ki je bila 18. maja 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), Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Barbara Golja (IC RIC UL NTF), Marija Petek (služba za ZRD).
Odsotni: prof. Almira Sadar (OTGO-KTO), izr. prof. dr. Evgen Dervarič (OGRO), izr. prof. dr. Aleš Hladnik
(OTGO-KIGT).
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 18. seje KZRD,
2. Poročilo s seje komisije za RRD UL,
3. Oddaja predlogov projektov ARRS (1. stopnja),
4. PAKET 16,
5. Aktualni razpisi in pozivi ARRS,
6. Razno.
Ad. 1
Zapisnik 18. seje KZRD je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Poročilo s seje komisije za RRD UL:
- izbrana je bila komisija za ocenitev predlogov novih raziskovalnih programov ARRS z začetkom financiranja
s 1.1.2017. Ker se v letu 2016 na UL zaključi obdobje financiranja 18 raziskovalnim programom, ima UL
pravico prijaviti 2 nova programa. Izbrana sta bila predloga programov na FKKT in FF.
- Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012-2016 – Akcijski načrt; na seji je bil predstavljen
pregled realizacije dosedanjega Akcijskega načrta z začetkom v 2013. V okviru tega načrta so na NTF
raziskovalci v letu 2015 podpisovali Etični kodeks raziskovalca – podpisani dokumenti se hranijo pri tajniku.
V akcijskem načrtu sta pod točko II. Zaposlovanje predstavljena 2 nova cilja, ki se navezujeta na
internacionalizacijo zaposlovanja in izboljšanja internih procesov za odprto, transparentno in na dosežkih
temelječe zaposlovanje, ki se bo začelo izvajati koncem leta 2016. UL bo pripravila dodatna navodila za
članice. Člani Komisije za ZRD NTF naj o tem poročajo na sejah oddelkov in kateder.
- Zaposlovanje pedagogov in raziskovalcev iz tujine – dopolnitev navodil UL,
- Navodila za raziskovalno opremo nad 20.000 EUR; UL je poslala navodila za predstavitev opreme
financirane s strani ARRS na spletnih straneh članice: dr. B. Golja je pregledala predstavitve, opremila
raziskovalno opremo s potrebnimi logotipi, kot jih je predpisala UL. Prav tako je poročala, da M. Kondič
pripravlja nove cenike za delo na opremi, ki jih moramo na ARRS poslati do 25.5.2016.
- Navodilo UL za predstavitev raziskovalnih projektov ARRS z začetkom v 2016, kjer je nosilna RO UL NTF; v
2016 na NTF začenja 1 projekt (NTF sodeluje), v nobenem novem nismo nosilna RO.
Ad. 3
Oddaja predlogov projektov ARRS (1. faza) na UL NTF; 9 prijav: 3x OMM, 2x OG, 2x OGRO, 2x OTGO.
Podpisane izjave o sodelovanju za 5 prijav – prijavitelj druge RO: 2x KI, 2x IJS, 1x UL BF, 1x UL FF.
Pri oddajanju prijav je bilo nekaj nejasnosti zato je bil sprejet naslednji
SKLEP: Vse prijave na razpise ARRS morajo biti predhodno poimensko najavljene (poslane na e-mail:
zrd@ntf.uni-lj.si) in poslane v vednost dekanji, ki podpisuje e-obrazce.
Ad. 4
Paket 16 – predvidene realizacije s strani ARRS odobrenih sofinanciranih nabav:
- P2-0205 (prof. dr. B. Kosec): razpis za nabavo opreme je bil objavljen na portalu javnih naročil 15.5.2016,
odpiranje ponudb je predvideno za 15.6.2016 ob 10.uri.

Ad. 5
a. Za 2016 je ARRS raziskovalnim programom na UL NTF dodelila 2 mentorski mesti; P2-0344 (predlagani
mentor prof. dr. Jožef Medved), P1-0195 (predlagani mentor izr. prof. dr. Matej Dolenec).
Imena predlaganih mentorjev so bila skladno z navodili UL sporočena Službi za R-R UL.
b. 17.5.2016 je bila oddana NTF prijava na Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene
literature v letu 2016.
c. Prijave na Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje
financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja; v pripravi je
prijava in vmesno zaključno poročilo raziskovalnega programa P2-0344. Rok za oddajo: 20.5.2016 do 14.ure.
č. Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini v letu 2016 (13.05.2016) - odprt
do: 29.06.2016
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 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 delovanja v mednarodnih znanstvenih
združenjih v letu 2016 (18.03.2016) - odprt do: 26.05.2016
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 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 sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2016 (22.04.2016) - odprt do:
18.05.2016
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. 6
a. Razporeditev raziskovalnih ur ARRS za 2016 - Obrazci NRU 2016 – ARRS rok: 12.5.2016; do roka so bili
oddani NRU 2016 za vse potekajoče ARRS projekte/programe na NTF.
b. Odobren je EU projekt »PRALINE« iz programa INTERREG Srednja Evropa (1.razpis). Nosilka na UL NTF:
doc. dr. Barbara Čenčur Curk. Začetek financiranja: 1.7.2016.
c. Vlada - SVRK organizira Nacionalni informativni dan ob drugem razpisu programa Interreg Srednja
Evropa, ki bo v ponedeljek, 23.5.2016 v City Hotelu v Ljubljani.

Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo v ponedeljek, 13.6.2016 ob 8.30 v sejni sobi, Aškerčeva 12.

Zapisala:
Marija Petek

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

