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Prisotni: M. Bizjak, A. Demšar, P. Forte Tavčer, B. Golja, M. Gorjanc, K. Jazbec, S. Kek, M. Kert, K. 
Kostajnšek, M. Leskovšek, A. Pavko-Čuden, S. Praček, T. Rijavec, V. Rozman, , B. Simončič, T. Stergar, , 
D. Šajn-Gorjanc, D. Štular, B. Tomšič, A. Verbič, A. Vilar, Ž. Zupin 
 
 
Dnevni red sestanka: 

1. Študijska dejavnost 
2. Habilitacijske zadeve 
3. Raziskovalna dejavnost 
4. Aktivnosti članov KTOI 
5. Razno 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ad 1 
Število vpisanih študentov: TOI – 44 1.l., 17 2.l., 17 3.l.; NTO – 6 1.l., 1 2.l., 1 3.l.; NTO-M – 5 1.l., 8 2.l. 
    
Obremenitve: Ker so seznami študentov po letnikih že dokončni, morebitne spremembe lahko do 
konca oktobra pričakujemo le pri izbirnih predmetih, bo Marija Gorjanc povabila sodelavce KTOI in z 
njimi individualno pripravila obremenitve za študijsko leto 2019/20.  
 
Priznanja študentom za izjemne dosežke: Za priznanje za izjemen študijski uspeh predlagamo 
študentko 3. letnika NTO Elizabeto Petrovič s povprečno oceno študija 9,85. Za priznanje za izjemne 
dosežke predlagamo tudi Danajo Štular, ki je s področja doktorskega dela objavila 8 izvirnih 
znanstvenih člankov.  
 
Študent tutor: za tutorja študenta predlagamo Moniko Gönc. 
 
Erasmus študentje: Ker je v letošnjem letu pri nekaterih predmetih prisotnih tudi do 8 Erasmus 
študentov, se zanje izvaja pouk v angleščini in ne le konzultacije. Zato bomo na Kolegij OTGO naslovili 
vprašanje, na kakšen način bi lahko ovrednotili delo tistih učiteljev, ki imajo tovrstne obremenitve. 
Mateja Kert bo do Kolegija OTGO, ki je v četrtek, 24. 10. 2019 pripravila seznam Erasmus študentov pri 
posameznem predmetu. Ocena bora biti le številčna, ne tudi opisna.       
   
Ocena diplomskega dela: Ob zagovoru diplomskih del mentorjem ni potrebno prilagati pisnih ocen. Le-
to bo nadomestila ocena na podlagi izpolnjene preglednice z vprašalnikom, ki bo priloga zapisnika in v 
kateri se bodo člani komisije opredelili o uspešnosti diplomanta. 
 
Ankete: Rezultati anket, s katerimi študentje ocenjujejo pedagoške delavce, so že od julija 2019 
objavljeni na VIS-u. 
 
Diplomska dela: Na spletni strani NTF so objavljeni datumi oddaje in zagovora diplomskih in magistrskih 
del po mesecih.    
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Ad 2 
Na področju habilitacijskih zadev ni bilo posebnosti.  
 
Ad 3 
Projekti: Objavljena sta razpisa za projekte ŠIPK in PKP. Projekte ŠIPK naj bi prijavile Živa Zupin, Alenka 
Pavko Čuden in Marija Gorjanc. Razpis za projekte PKP je na NTF zaključen, saj je bilo oddanih že 5 
prijav, (2 več kot je maksimum za fakulteto), povečano število prijav pa so že odobrili na UL. Projekt 
PKP je prijavila Brigita Tomšič. 
 
Objave: Objavljen je tudi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem 
dostopu (za leto 2019). Velja za članke v kategoriji A'. 
 
Ad 4 
Marija Gorjanc je imela v petek, 27. 9. 2019 v Mestni knjižnici Kranj predavanje o Inovativnih tekstilijah 
oziroma o najnovejših raziskavah razvoja inovativnih tekstilij na UL NTF KTOI, ki potekajo v okviru 
doktorskih, podoktorskih, evropskih, nacionalnih in internacionalnih raziskovalnih projektov. 
Predavanje je bilo izvedeno v sklopu Evropske noči raziskovalcev »Noč ima svojo moč 2019«, ki jo 
organizirajo Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut in Tehniški muzej 
Slovenij 
 
Marija Gorjanc je v intervjuju za RTV 3 (ARS, novinarka Nina Slaček) predstavila dva projekta, ki 
trenutno potekata na Naravoslovnotehniški fakulteti, in sicer evropski projekt APPLAUSE in projekt 
ARRS Okolju prijazna in-situ sinteza ZnO nanodelcev za razvoj zaščitnih tekstilij.  
 
Mateja Kert je v ponedeljek, 30. 9. 2019 sodelovala v oddaji Dobro jutro (RTV 1) na temo pralnih 
sredstev. 
 
Petra Forte Tavčer in Mateja Kert sta v torek, 8. 10. 2019 aktivno sodelovali pri izobraževanju za 
srednješolske učitelje študijske skupine tekstil in študijske skupine modno oblikovanje, ki je pod 
okriljem Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje potekalo na Oddelku za tekstilstvo, 
grafiko in oblikovanje. Petra Forte Tavčer je imela predavanje z naslovom Kemikalije v oblačilih in njihov 
vpliv na zdravje, Mateja Kert pa predavanje in delavnico z naslovom Tiskanje z mikrokapsuliranimi 
termokromnimi barvili. 
 
Jelena Vasiljevič se je v četrtek, 10. 10. 2019 udeležila 12. mednarodne konferenea o prenosu 
tehnologij (12. ITTC, Ljubljana, Slovenija), kjer je na ''Best innovation with business proposition: pitch 
competition'', predstavila poslovni načrt prodaje patentiranega ognjevarnega poliamida 6 ''Fire eater: 
“The ultimate fire protection” 
 
Mateja Bizjak se je v torek, 15. 10. 2019 udeležila dogodka »Kompetence za zeleno prihodnost«, ki sta 
ga v Mariboru organizirala Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 
Slovenije in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Na dogodku je bilo predstavljenih 16 
primerov dobrih praks projektov PKP in ŠIPK, zaključenih v študijskem letu 2018/2019, med njimi tudi 
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projekt PKP z naslovom Razvoj modela za ponovno uporabo dekorativnih tekstilij, ki je bil izveden na 
Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje v sodelovanju s partnerjem iz gospodarstva Salon Velana 
Living, Kompas shop, d.d. 
 
Tatjana Rijavec je v četrtek, 17. 10. 2019 sodelovala na okrogli mizi 27. mednarodne konference o 
materialih in tehnologijah (Portorož, Slovenija), kjer je predstavila module neformalnega 
izobraževanja, ki jih KTOI ponuja v okviru svojega delovanja v Strateškem razvojno-inovacijskem 
partnerstvu Materiali kot končni produkti (SRIP MATPRO). Moduli se vsebinsko navezujejo na sklop 
stebra Multikomponente – kompoziti na polimerni osnovi in tekstilni kompoziti in obsegajo: 
– visokozmogljiva vlakna za kompozite, 
– mehanske lastnosti kompozitov, 
– pletiva za ojačitev kompozitnih matric in 
– tekstilni organski-anorganski nanokompoziti. 
 
 
Ad 5 
NTF je prejela iz UL 6720 EUR za organizacijsko podporo v okviru programa Erasmus+. 
 
Sodelavci KTOI moramo posodobiti svoje osebne spletne strani kot tudi spletno stran katedre. Kdor bo 
imel pri tem težave, naj do ponedeljka, 28. 10. 2019 to sporoči Mariji Gorjanc.  
 
Novice za splet naj bi pripravljali v slovenskem in angleškem jeziku.  
 
Predstavitev projektov ŠIPK in PKP za prilogo revije Tekstilec je potrebno oddati do 30. 10. 2019 
oziroma najkasneje do 10. 11. 2019.  
 
Za promocijo naših študijskih programov in njihove kratke prestavitve na srednjih šolah bomo najeli 
zunanjo študentko, stroški pa se bodo razdelili po katedrah.  
 
Brošure (zelene) za promocijo dodiplomskih študijskih programov se bodo prevedle v angleški jezik in 
jih skupaj s slovenskimi ponovno natisnile. Tekste in slike bo uredila Veronika Štampfl.     
 
 
 

Zapisala Barbara Simončič 
 
Ljubljana, 25. 10. 2019   
 
 
 
 
 
 


