Zapisnik 61. sestanka KTOI, z dne 15.3.2017
Prisotni: P. Forte Tavčer, N. Špička, D. Leskovšek, D. Štular, B. Simončič, J. Vasiljević, B.
Golja, D. Šajn-Gorjanc, T. Rijavec, M. Kert, M. Gorjanc, A. Pavko-Čuden, A. Demšar, S.
Praček, M. Bizjak
Dnevni red:
1. volitve,
2. pedagoška dejavnost,
3. habilitacijske zadeve,
4. raziskovalna dejavnost,
5. poročilo s kolegija dekanje in senata,
6. razno.
Zapisnik 60. sestanka KTOI je bil sprejet.
Ad. 1
Bližajo se volitve predstojnikov kateder in oddelka, dekana in senatorjev. Člani KTOI
predlagamo predstojnike in senatorje, tako da ponedeljka, 20.3.17, do 10:00, oddamo svoje
predloge v škatlo, v 4. nadstr., L-418 (Analitski laboratorij). Komisija, v sestavi M. Kert, T.
Rijavec, A. Demšar in A. Pavko-Čuden, bodo predloge pregledali in predstavili kandidate, ki
jih bomo nato volili do srede 22.3.2017. V četrtek, 23.3.17 pa bomo predlagane člane KTOI
predstavili na kolegiju OTGO.
Kot kandidatko za dekanjo člani KTOI predlagajo Petro Forte Tavčer in to sporočijo
OTGO.
Ad. 2
VIS se bo razširil, kar pomeni, da bodo nosilci lahko vnašali najave (S,V), spremembe
za učni načrt, itd. Vsi detajli še niso znani, ampak je namen razširitve poenoten zajem
podatkov. NTF je naročil prilagoditve.
A. Pavko-Čuden je omenila, da bi bilo dobro postaviti E-učilnico, ki jo druge fakultete
in univerze že uporabljajo. P. Forte-Tavčer pojasni, da ima UL to že v načrtu za celotno
Univerzo in se bo s časoma to tudi sprovedlo.
Kot priloga k diplomi, magisteriju in doktoratu bodo dodane obrazložitve programov.
Skrbniki programov že pišejo ali so že napisali besedila, ki jih je potrebno oddati do 20.3.17.
Tehnična sodelavka je v tem semestru pogosto bolniško odsotna. Ker je pri izvedbi vaj
nujna pomoč tehnika, KTOI predlaga, da se v primeru odsotnosti sodelavke najame študenta
in plača preko študentskega servisa.
Študentka Noemi Jugovac se je obrnila na skrbnico programa TOI D. Šajn-Gorjanc, da
prosi za predčasno dokončanje obveznosti (izpitov) zaradi odhoda na prakso v ZDA, v juniju
do septembra. Nosilci predmetov, kjer ima študentka obveznosti, ji to omogočijo, pod
pogojem, da se redno udeležuje predavanj in seminarjev ter opravlja redne obveznosti.
KTOI prosi druge katedre, ki sprejmejo Erasmus študente in želijo izvajati delo s
sodelavci KTOI katedre, naj dovolj zgodaj sporočijo plan, da se lahko organizira delo.
Obisk otrok iz britanske šole bo 22.3.17. M. Kert se je javila za sodelovanje pri
ogledu, s predstavitvijo tiska. Ker bodo tisk pokazali sodelavci KOTO, se predlaga, da B.
Golja predstavi vlakna. Pri pripravi pomagajo T. Rijavec, D. Šajn, J. Vasiljević in D.
Leskovšek. A. Pavko-Čuden bo naredila »knofe za srečo«, M. Gorjanc oblikuje kartončke.
Ad. 3

Izvolitve v nazive s področja tekstilstva so možne le, če so pogoji izpolnjeni po
Merilih v izvolitve in da so dela, ki jih kandidat predlaga s področja tekstilstva in ne z drugih
področij. Dela s področja, ki je interdisciplinaren s tekstilom, se lahko uporabijo v
točkovalniku za izvolitev v naziv s področja tekstilstva. O tem se morajo dogovoriti tudi
predstojniki kateder.
Ad. 4
Oddali smo poročilo za program Tekstilije in ekologija. KTOI ima dober SICRIS,
predstojnica katedre B. Simončič je pohvalila delo sodelavcev katedre in spodbudila naj se
takšno delo nadaljuje.
Zaključila se je nabava premazovalnika v sklopu Paketa 16. Pripravila se bo
dokumentacija za sofinanciranje ARRS.
Dr. Bizjak z OMM potrebuje podporo za nakup novega elektronskega mikroskopa, ki
je zelo zanimiv in uporaben tudi za naše raziskave. Glede na to, da dr. Bizjak nima podpore
svojega oddelka, OTGO ne more sodelovati pri sofinanciranju. Vendar, v primeru, da se
stanje na OMM spremeni, se lahko OTGO in OMM dogovorita za nek delež sofinanciranja, ki
bi izhajal iz programa Tekstilije in ekologija.
Ad. 5
Selitev OG je potrjena, investicija obnove je 2 mio EUR. V pritličju in 1. nad. objekta
bo geološka zbirka, ki bo odprta za javnost.
Podjetje D-net je prevzelo delo, ki ga je do sedaj opravljal A. Javoršek. Potrebujemo
pa pomoč uporabnikom – sicer ga sedaj opravlja študent KIGT, vendar bi potrebovali nekoga,
ki bo zaposlen in pokrival celotno NTF (predlaga se Mateja Fisterja).
Znani so podatki z informativnega dneva in so bili predstavljeni na prejšnjem KTOI
sestanku. Z ministrstva smo dobili tudi informacije o prijavah na študijske programe. Prva
želja za NTO so 3 osebe, za TOI 8; druga želja za NTO je 10 in TOI 32. Splošno se vpis na
tehnološke programe izboljšuje.
Ad. 6
Na OTGO se bo obnovilo celotno 1. nadstropje, KTOI se za dobro NTF in selitvi FRS
na Snežniško odpovedujemo enem laboratoriju in kabinetu naše sodelavke K. Kostajnšek.
Zaradi tega sporočamo na kolegij OTGO, da K. Kostajnšek, kot asistent, potrebuje svoj
kabinet. Zasedla bo kabinet dr. Sluge, št. 312.
Potrebno je razmisliti o pripravi 47. SNT. Glede na to, da sodelujemo na IRSPIN šoli s
štirimi predavanji, bi razmislili o tem, da organiziramo simpozij v prvem tednu oktobra 2017.
Potrebno je pripraviti oglas za revijo Tekstilec.
Pričela se bodo izplačila honorarjev AUTEX za tiste sodelavce, ki so se opredelili, da
želijo izplačilo.
A. Demšar se je zahvalil za sodelovanje pri obisku Japoncev.
M. Kert je sporočila, da ga. Štrakl sprašuje ali bi kdo od nas sodeloval z univerzami
Madžarske.
Od 26.5.17-2.6.17 bodo na OTGO predavale tri profesorice iz Romunije, s predavanji
na temo tehničnih in pametnih tekstilij.
Člani KTOI naj predlagajo kandidate za nagrade UL.

Zapisala: M. Gorjanc

