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PRIHODNOST ZDAJ // FUTURE NOW
MODNA REVIJA
AVTORJI DOSEŽKA: študentje NTF OTGO, katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil 1., 2., 3. letnika dodiplomskega študija, 1. 

in 2. letnika magistrskega študija, absolventi in diplomanti z mentorji: izr. prof. Nataša Peršuh, izr. prof. Elena Fajt, red. prof. 

Almira Sadar, red. prof. Marija Jenko, doc. Katja Burger, asist. Petja Zorec, asist. Arijana Gadžijev, teh. sod. Alenka More,  teh. 

sod. Nataša Hrupič, teh. sod. Marjeta Čuk, teh. sod. Andrej Vilar

Študentje Naravoslovnotehniške fakultete, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil so z

mentorji pripravili zaključno modno revijo z naslovom PRIHODNOST ZDAJ // FUTURE NOW, ki je bila letos predstavljena v okviru

Ljubljana Fashion Week-a, na Kongresnem trgu v Ljubljani od 13. do 15. aprila 2015. Na modnih revijah v treh sklopih se je predstavilo

približno 70 študentov vseh letnikov. Kot eden izmed projektov NTF OTGO je bila v prestižnem večernem terminu predstavljena nova

kolekcija in blagovna znamka >KICK by OLIMPIJA<, katero so oblikovali študentje NTF OTO z mentorji v sodelovanju z Nogometnim

klubom Olimpija in »Hypo Pro Futuro«, družbeno odgovornim projektom v okviru koncernskega projekta, ki se razvija v državah podjetja

HYPO Alpe-Adria-Bank d.d.. V partnerskem sodelovanju z nacionalnimi in tujimi podjetji ter organizacijami kot so Urad RS za

komuniciranje, blagovna znamka I feel Slovenia, London Colleage of Fashion, EXPO Milano 2015, znamka PORTS 1961, revija Elle

Slovenija, blog Dressful, T-2 in agencija Arih je bilo podeljenih deset nagrad dvanajstim študentom.
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• Analiza e-knjig o tipografiji

• Načrtovana multimedijska

in interaktivna vsebina

OBLIKOVANJE NAČRTA INTERAKTIVNE E-KNJIGE

Manca Florjanič, izr. prof. dr. Klementina Možina

• H1: Študenti imajo raje

tiskane knjige ✓

• H2: Uporabniki e-knjig so 

dovzetnejši za i-knjige ✓

• H3: Pogostejša uporaba => 

večji interes za i-knjige ✓

• H4: Interaktivne naloge

so pomembne ✗
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OBLIKOVANJE OGNJEVARNE "ZELENE'' CELULOZE
Jelena Vasiljević, Ivan Jerman, Gregor Jakša, Jenny Alongi, Giulio Malucelli, Milena 

Zorko, Brigita Tomšič, Barbara Simončič

„Zeleni" ognjevarni 9,10-dihidro-9-oksa-10-fosfafenantren-10-oksid-funkcionalizirani polisil-

seskvioksanski (Si-DOPO) hibridni film je bil oblikovan na površini celuloznih vlaken s sol-gel

tehnologijo. Prednost filma Si-DOPO so: (1) kemijsko vezanje filma na površino celuloznih

vlaken, (2) sinergistično ognjevarno delovanje med stransko organsko skupino z vključenim

fosforjem in anorgansko osnovno polisiseskviosansko verigo, (3) uporaba okolju prijaznega

postopka sol-gel ter ekološko sprejemljivih kemikalij.
Vasiljević J. et al. (2015) Functionalization of cellulose fibres with DOPO-polysilsesquioxane flame retardant nanocoating. Cellulose 22(3), 1893-1910. 

Priprava Si-DOPO sola
v koncentracijah: 

4%, 8%, 16% in 32%

≡Si−OH + OH−Si≡ 

≡Si−O−Si≡ + H2O

Zamreženje filma - polikondenzacija 
med silanolnimi skupinami 

Kovalentno vezanje filma na površino 
vlaken - zaradi kondenzacija silanolno
skupino filma in hidroksilno skupino 

celuloze  

Cellulose−OH + OH−Si≡ 

Cellulose−O−Si≡ + H2O
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VPELJAVA  NIZKOTEMPERATURNEGA  POSTOPKA  ZA  OBLIKOVANJE 

BAKTERIOSTATIČNIH FOTOKATALITIČNIH  LASTNOSTI  BOMBAŽNE  TKANINE

Brigita Tomšič (NTF), Vasko Jovanovski (KI), Boris Orel (KI), Mohor Mihelčič (KI), Janez Kovač (IJS), 

Vojmir Francetič (FKKT), Barbara Simončič (NTF) 

Vpeljan je bil nizkotemperaturni postopek za dosego bakteriostatičnih fotokatalitičnih lastnosti

celuloznih tekstilij. Postopek je vključeval namakanje bombažne tkanine v mešanici prekurzorjev

titanovega izopropoksida (TiP) in aminopropiltrietoksisilana (APTES) ter obdelavo v vreli vodi.

Prednosti postopka so: oblikovanje hibridnega filma skozi celoten volumen vlaken, odlična pralno

obstojna fotokatalitična bakteriostatitčna aktivnost, ki v primeru enokomponentnega APTES ni bila

dosežena in tehnološka enostavnost izvedbe postopka.
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RAZVOJ OKLEPNE PLOČEVINE NOVE GENERACIJE

Jure Bernetič, Borut Kosec, Gorazd Kosec, Aleš Nagode, Milan Bizjak

Slikovno g

V sodelovanju z investitorjem raziskav največjim slovenskim proizvajalcem jekla Acroni d.o.o. ter
tujimi institucijami znanja so člani raziskovalnega programa ARRS P2-0205 ’’Sinteza in karakterizacija
materialov’’ načrtovali in sintetizirali jeklo iz skupine visokotrdnih malolegiranih jekel (HSLA),
namenjeno za oklepno zaščito v obliki pločevine – nov visokokakovosten proizvod jeklo PROTAC nove
generacije.
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NAPRAVA ZA DETEKCIJO MIKROSTRUKTURNIH SPREMEMB V KOVINSKIH 

MATERIALIH

Milan Bizjak, Blaž Karpe, Aleš Nagode, Marko Pribošek, Borut Kosec 

Naprava za zasledovanje mikrostrukturnih sprememb s sprotnim merjenjem električne upornosti ima 
široko uporabnost in vrsto prednosti pred ostalimi metodami termične analize in je uporabna tako iz 
teoretičnega kot praktičnega vidika.
Inovativna ideja, zamisel in realizacija naprave je bila izvedena in vodena s strani avtorjev ter članov
raziskovalnega programa P2-0205 ''Sinteza in karakterizacija materialov'' ob pomoči slovenskega
gospodarstva, družb YDRIA Motors, National Instruments, Vacutech, Induktio in Kolektor.
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KONSERVATORSKI IN RESTAVRATORSKI POSTOPKI  PRI OBDELAVI PUŠK 

IZ I. SVETOVNE VOJNE

Marko Krivec, Blaž Karpe, Aleš Nagode, Kaja Širok, Borut Kosec, Milan Bizjak

V konservatorsko – restavratorski delavnici Muzeja novejše zgodovine Slovenije sta bili restavrirani in
konzervirani značilni puški nasprotnikov v I. svetovni vojni: MANNLICHER – CARCANO mod. 91 in
MANNLICHER M 1895. Analiza materiala cevi, zaklepa in ostalih sestavnih delov obeh pušk ter analize
poškodb in napak so bile izvedene z uporabo metod brez porušitve materiala v laboratorijih Oddelka
za materiale in metalurgijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter laboratorijih
pooblaščenih institucij.

Restavrirana puška MANNLICHER – CARCANO mod. 91.

Restavrirana puška MANNLICHER M 1895


