ZAPISNIK
20. seje Komisije za znanstveno-raziskovalno delo NTF,
ki je bila 28. oktobra 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. Aleš
Hladnik (OTGO-KIGT), Tjaša Valič (ŠS NTF), dr. Barbara Golja (IC RIC UL NTF), Marija Petek (služba za ZRD).
Odsotni: izr. prof. dr. M. Dolenec (OG), izr. prof. dr. Evgen Dervarič (OGRO) prof. Almira Sadar (OTGO-KTO).
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 19. seje KZRD,
2. Organizacija dogodka »Naj RRD NTF leta 2016«,
3. Obveznosti do ARRS za leto 2016,
4. PAKET 16 - realizacija nakupa opreme,
5. Aktualni razpisi in pozivi (ARRS, MIZŠ, MGRT),
6. Razno.
Ad. 1
Zapisnik 19. seje KZRD je bil soglasno sprejet.
Ad. 2
Na poziv za oddajo najboljših dosežkov na področju raziskovalnega dela v 2016 je bil na NTF slab odziv.
Prejeli smo le 3 dosežke, kar je toliko predlogov kot jih je bilo možno poslati v nadaljni izbor na UL – vsi so
bili poslani na UL. Najboljše dosežke bi s postersko predstavitvijo predstavili kot dogodek na NTF v tednu
univerze.
SKLEP: Vsak oddelek NTF, oziroma katedre OTGO pripravi do 5 dosežkov (NTF: 6 področij →6x5=30
dosežkov). Rok za zbiranje prijav: petek, 18.11.2016. Prijave poslati prodekanji za ZRD.
Ad. 3
Obveznosti do ARRS za leto 2016:
SKLEP: Za ARRS projekte, ki so se zaključili 31.7.2016 je potrebno čimprej pridobiti sklepe o morebitni
odobritvi podaljšanja koriščeneja materialnih sredstev projekta in dokumente, iz katerih je razviden namen
in roki. M. Petek pozove sodelujoče na navedenih projektih.
SKLEP: Urednikoma ZPP »Tekstilec« in »RMZ« čimprej poslati dopis – poziv k ureditvi morebitnih avtorskih
pogodb glede na pravila ARRS. Pripravita N. Snoj (FRS) in M. Petek (ZRD).
SKLEP: Oddelki čimprej posredujejo morebitne še neoodane tržne pogodbe v FRS, do bodo zahtevki
realizirani za potrebe urejanja »Vpetosti A3« ob pozivu ARRS. Dopis oddelkom uredi M. Petek skupaj s FRS.
SKLEP: Razporediti nerazporejene raziskovalne ure ARRS za 2016 (P2-0213, P1-0195) - Obrazci NRU 2016.
Za ostale čakamo poziv ARRS za morebitne korekcije.
Ad. 4
Paket 16 – predvidene realizacije s strani ARRS odobrenih sofinanciranih nabav:
- P2-0205 (prof. dr. B. Kosec): nakup opreme: Instrument za analizo toplotnih konstant Hot Disk TPS 2200 je
realiziran, zahtevek za sofinancerski del je bil oddan na ARRS. V teku je usposabljanje za delo na opremi.
Predstavitev opreme bo potekala kot dogodek v Tednu univerze na NTF.
Za nabavljeno opremo bo potrebno mesečno poročanje ARRS, predvidoma začnemo naslednji mesec.
- P2-0213 (prof. dr. B. Simončič): razpis za nabavo opreme Laboratorijski aparat za sušenje, kondenziranje in
fiksiranje bo objavljen prvi teden novembra na portalu javnih naročil.

Ad. 5
Odprti domači in mednarodni razpisi in pozivi ARRS:
Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2017 in
2018 (30.09.2016) - odprt do: 07.11.2016
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 predvidoma prijavlja na 5 področij.
Ad. 6
a. 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.
b. Odobren je EU projekt »ESTEAM« iz programa ERASMUS+. Nosilec na UL NTF: izr. prof. dr. Andrej Šmuc.
Začetek financiranja: 1.9.2016.
c. Za 2016 smo dobili 2 nova mlada raziskovalca, ki sta pričela z usposabljanjem 1.10.2016:
– Jože Arbeiter, P2-0344, mentor prof. dr. J. Medved,
– Aleš Šoster, P1-0195, mentor izr. prof. dr. M. Dolenec.
č. Pridobili smo 2 nova projekta bilateralnega sodelovanja: z Rusijo in s Hrvaško (uredili novega nosilca).
d. Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2017: Obvestila o rezultatih I.faze: ARRS
planiran rok 10.11.2016 / Obvestila II.faza: 31.3.2017.
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.
f. oddani 2 prijavi za sofinanciranje znanstvenih periodičnih publikacij v 2017-2018: Tekstilec, RMZ,
g) Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0.
SKLEP: zainteresirani naj se čimprej obrnejo na M. Petek. Prezentacije informativnega dneva poslati članom
KZRD in kolegiju dekanje.
h) pregledati sezname revij »ELSEVIER« in ugotoviti ali so te revije nujne za raziskovalno delo na NTF.
SKLEP: Predstavljeno je bilo navodilo prorektorja prof. dr. M. Čopiča o revijah »ELSEVIER«. Na NTF imamo 5
revij, nakup teh revij sofinancira ARRS. Za navedene revije smatramo, da jih tudi v bodoče potrebujemo.
Člani KZRD bodo to tematiko predstavili na kolegijih. Po potrebi se za pojasnila zaprosi dr. Mojco Kotar (UL)
za obisk na to temo.
Naslednja redna seja Komisije za ZRD bo 4.teden v novembru.

Zapisala:
Marija Petek

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

