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

ki je bila 22. novembra 2016 ob 13.00 (sejna soba NTF, Aškerčeva 12) 
 
Prisotni:  prof. dr. Barbara Simončič (prodekanja za ZRD), prof. dr. Borut Kosec (OMM), izr. prof. dr. Aleš 
Hladnik (OTGO-KIGT), izr. prof. dr. M. Dolenec (OG), Jože Žarn nam. izr. prof. dr. Evgen Dervarič (OGRO), 
Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Barbara Golja (IC RIC UL NTF), Marija Petek (služba za ZRD). 
Odsotni: prof. Almira Sadar (OTGO-KTO). 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 20. seje KZRD, 
2. Organizacija »Naj RRD NTF leta 2016«, 
3. Rezultati razpisov ARRS, 
4. Razno.    
 

Ad. 1 
 
Zapisnik 20. seje KZRD je bil soglasno sprejet. 

 
Ad. 2 

 
Sodelavci so za posamezna področja raziskovalnega dela na NTF poslali svoje dosežke. Zbiranje se zaključi v 
sredo, 23.11.2016. 
Vsi, ki so poslali svoje dosežke pripravijo predstavitve. Navodila za pripravo prezentacije pošlje prodekanja 
za ZRD. Rok za oddajo predstavitev: sreda, 30.11.2016. 
Predstavitev dosežkov bo potekala kot dogodek v tednu Univere v Ljubljani na NTF v 5.nadstropju na 
Snežniški 5. Otvoritev posterskih predstavitev bo v sredo, 7.12.2016 ob 13.00 uri. 
Predstavitve bodo objavljene tudi na spletni strani NTF. 
 
Naj RRD dosežek 2016, ki so ga pripravili dr. Jelena Vasiljević in sodelavci je bil izbran med 10. najboljših 
dosežkov na UL in bo predstavljen v tednu univerze na UL v ponedeljek, 5.12.2016 s pričetkom ob 11.uri. 
 

Ad. 3 
 

Rezultati razpisov ARRS – projekti za 2017: 
Uspešno oddanih je bilo 8 prijav, 5 jih je izbranih v II. fazo.  
Osnutki ugovorov poslani prijaviteljem – 15.11.2016, čas za ugovor 15 dni . 
Rok za oddajo II. faza prijave: 8.12.2016 do 14.00 ure. ARRS rokovnik za obvestila - II.faza: 31.3.2017. 

 
Ad. 4 

 
Predstavitev nove raziskovalne opreme na OMM: Instrument za analizo toplotnih konstant Hot Disk TPS 

2200 bo v četrtek, 8.12.2016 s pričetkom ob 12.uri na alumnih. Predstavitev opreme bo potekala kot 
dogodek v Tednu univerze na NTF. 

 
Paket 16 – nabava raziskovalne opreme - s strani ARRS odobrenih sofinanciranih nabav: 
- P2-0213 (prof. dr. B. Simončič): razpis za nabavo opreme Laboratorijski aparat za sušenje, kondenziranje in 

fiksiranje poteče danes, odpiranje vlog bo v sredo 23.11.2016. 
 
Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:  
Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za 
prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) (18.11.2016) 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi 
državami Amerike v letih 2017 – 2018 (11.11.2016) - odprt do: 15.12.2016 
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno 
republiko Nemčijo v obdobju od 1.4.2017 do 31.3.2019 (07.10.2016) - odprt do: 30.11.2016 



 

Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 odprt do 7.12.2016.do 12.00.  
 
Razpis MGRT za  SRIP-e: UL se prijavlja kot enovita RO. Prijavili naj bi 9 projektov, kot je prioritetnih 
področij.  NTF se prijavlja na 5 področij. 

 
e. Javni poziv za oddajo prijav za financiranje raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in 

poročil o rezultatih raziskovalnih programov za preteklo obdobje financiranja; oddana prijava in vmesno 
zaključno poročilo raziskovalnega programa P2-0344. Rok ARRS za rezultate: 28.11.2016.  
 
Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo v januarju. 

 

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


