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Prisotni: 
M. Gorjanc, A. Demšar, B. Golja, K. Jazbec, S. Kek, M. Kert, T. Rijavec, B. Simončič, D. Šajn 
Gorjanc, B. Tomšič, J. Vasiljević, A. Vilar, Ž. Zupin, K. Kostajnšek 
 
Dnevni red sestanka: 

1. pedagoška dejavnost, 
2. raziskovalna dejavnost, 
3. habilitacijske zadeve, 
4. aktivnost članov KTOI, 
5. razno. 

 
Ad.1    pedagoška dejavnost 

M. Gorjanc je govorila z D. Kirbišem o problemu neudeležbe študentov KOTO (2. stopnja) na 
vajah katere vzrok naj bi bile konzultacije študentov pri svojih mentorjih ob istem času. D. 
Kirbiš se bo o tem pogovoril z mentorji na KOTO in zagotovil, da bodo bolj pozorni na urnike 
drugih izvajalcev.  
 
M. Kert je povedala, da se je za Erasmus študente, pri predmetu Podatkovno upravljanje 
pokazala potreba po programski zbirki Microsoft Office v angleškem jeziku. B. Simončič je 
predlagala uporabo enega izmed treh računalnikov, ki so jih ponudili iz oddelka za geologijo. 
Le-ti so namenjeni za sobo raziskovalcev. Računalnik naj bi bil lociran v laboratoriju v 4. 
nadstropju. Tudi J. Vasiljević je ponudila svoj star računalnik, ker ga bo menjala. 
  
Ad.2     raziskovalna dejavnost 

V decembru je potekal dogodek Najodmevnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 
2019. Med nagrajenci so bili tudi člani KTOI: J. Vasiljević, B. Simončič, A. Demšar, B. Golja, M. 
Leskovšek in V. Bukošek, s svojim raziskovalnim prispevkom z naslovom Razvoj postopka 
izdelave prve trajnostne negorljive tekstilije iz poliamida 6. Dogodek je izrednega pomena, 
tako na nivoju univerze, kot na nivoju Republike Slovenije (ARRS). Žal ni bilo na podelitvi 
nobenega predstavnika vodstva NTF, kljub polni Zbornični dvorani UL. 

 
Ad.3    habilitacijske zadeve 

Pri obravnavanju vloge S. Pračka za izvolitev v naziv redni profesor, se je zaradi domnevne 
interdisciplinarnosti področja predlagalo dodatnega poročevalca. A. Demšar je, kot eden od 
poročevalcev, svoj pomislek tudi izpostavil. Glede na to, da se kandidat habilitira na področju 
tekstilstva in ne interdisciplinarno, po mnenju katedre ni potrebe po dodatnemu poročevalcu.  
 
M. Kert je podala prošnjo, da se ji zaradi daljše bolniške odsotnosti podaljša habilitacija. 
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Ad.4   aktivnost članov KTOI 

B. Tomšič se je v mesecu novembru udeležila sestanka alumni klubov UL. Poziva vse člane 
katedre, da se včlanimo v alumni klub NTF-OTGO, saj je namenjen tako bivšim študentom, kot 
vsem zaposlenim na fakulteti. 
Gre za povezovanje strokovnjakov z namenom prenosa znanja in spodbujanja razvoja stroke, 
druženje, organizacijo izobraževanj, delavnic, podporo članom ter krepitev poslovnih in 
kariernih povezav, karierno svetovanje in objavo prostih delovnih mest, pridobivanje 
ugodnosti in popustov pri različnih partnerjih, ipd. 
 
P. Forte Tavčer je M. Gorjanc posredovala informacijo o tem, da letos šola IRSPIN bo ter, da 
bodo podprli SNT 2020. 
 
SNT 2020 bo potekal 4. 6. 2020. Predsednica programskega odbora SNT 2020 je B. Simončič, 
predsednica organizacijskega odbora je K. Kostajnšek.   
 
M. Kert je poročala, da se po predlogu M. Bizjak zmanjša število Erasmus + prijav iz Turčije. 
Dobili smo dve novi prijavi iz Češke. 
 
 
Ad.7    razno 

Ž. Zupin je poročala, da bomo tudi letos sodelovali na 12. Informativi, ki bo potekala 24. in 25. 
januarja. Za cel NTF bo skupna ena stojnica, oddelki se bodo razlikovali po barvi in svojih 
predstavitvah. Letošnja »tema« bo prikaz trajnostnega predmeta. O idejah se še razmišlja. Na 
stojnicah bodo študenti skupaj z zaposlenimi, ki se bomo razvrstili tekom dogodka. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: Klara Kostajnšek  
V Ljubljani 5. 1. 2020 
 
 


