
Zapisnik sestanka KTOI, z dne 19. 4. 2017 

 

Prisotni:  Simončič Barbara, Matejka Bizjak, Živa Zupin, Stergar Tomaž, Barbara Golja, Dunja 
Šajn Gorjanc, Nina Špička, Danaja Štular, Kek Stanka in Mirjam Leskovšek 
 

Z zapisnikom prejšnjega sestanka katedre se prisotni strinjajo. 

 

1. Pedagoška dejavnost: 

 Prijavljene so tri teme magistrskih del s področja tekstilstva, in sicer pod mentorstvom  

Gorjanc Šajn D., Gorjanc M. ter Zupin Ž. 

 Simončič B. je poudarila, da naj bodo teme magistrskih del predvsem s področja tekstilne 

tehnologije in surovin, za katere imajo predavatelji kompetence. 

 Bizjak M. je sporočila, da se bodo sporne prijave diplomskih del (npr. nekompetentni 

mentorji) od sedaj naprej obravnavale na Študijski komisiji OTGO. 

 

2. Habilitacijska dejavnost: 

 Asistentka dr. Tanja Nuša Kočevar je vložila vlogo za ponovno izvolitev v naziv asistenta. 

Člani komisije za izvolitev so: izr. prof. dr. Alenka pavko Čuden, izr. prof. dr. Matejka Bizjak 

in doc. dr. Dunja Šajn Gorjanc. 

 Sklican je bil izredni sestanek za habilitacijska merila s habilitiranimi učitelji katedre, na 

katerem so podali mnenje, da se habilitacijska merila za volitve sodelavcev v znanstvene 

nazive poenotijo na ravni OTGO. Bizjak M. se je na omenjeno temo udeležila sestanka s 

predstavniki KIGT, na katerem se niso uspeli dogovoriti in pripraviti skupnega predloga za 

Habilitacijsko komisijo NTF.   

 

3. Raziskovalna dejavnost: 

 Objavljeni so rezultati 2. faze prijave projektov ARRS. Projekta, ki sta ju prijavili Simončič 

B. in Tomšič B. nista bila odobrena. Na NTF so odobreni trije projekti, in sicer je pri enem 

NTF nosilka, pri dveh pa sodelujoča organizacija.  

 Na UL se je oddalo vmesno poročilo za MRIC UL NTF.  

 14. aprila 2017 je Mestna občina Ljubljana oddala EU projekt na temo: »Ponovna uporaba 

invazivnih rastlin«, ki bo zajemal področje tiskanja ekstraktov rastlin na tekstilne vrečke 

in grafično embalažo. Na projektu sodeluje tudi KTOI. 

 



4. Poročilo s kolegija predstojnika OTGO 

 Simončičeva je poročala, da je Muckova podala predlog, da se Miklavčič preseli v 5. 

nadstropje.  

 Sklican je bil sestanek s projektantom prenove v 1. nadstropju: nadstropje se bo prenovilo 

v celoti (tudi toaletni prostori, pod vprašanjem ostaja le računalniška učilnica; del sredstev 

krije OTGO).  

 8. junija 2017 bo v prostorih OTGO potekal dogodek HITRI ZMENKI (srečanje z delodajalci, 

med njimi bo tudi nekaj tekstilnih podjetij), ki ga organizira Karierni center NTF (Premlc 

T.), zato je do takrat potrebno zaključiti študijski proces. 

 19. aprila 2017 s pričetkom ob 14.30 poteka protestni shod Za znanost.  

 28. aprila 2017 je kolektivni dopust. 

 V maju 2017 se bo začela prenova stavbe bivše Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo. Ker se bo stavba podrla, bo del parkirišča ob stavbi zaprt. Vhod in izhod na 

parkirišče bo potekal s Snežniške ulice 5, kar bo imelo za posledico spremembo režima 

parkiranja pred stavbo.  

 Alenki More se nadomeščanje bolniškega staleža Kek S. poplača z nadurami. 

 KTOI se pridružuje čestitkam KOTO za uspešno pripravo modne revije. Ob tem je potrebno 

poudariti, da so sodelavci KTOI aktivno sodelovali pri tehnološki pripravi nekaterih 

kolekcij.  

 Servisiranje računalniške opreme bo ob ponedeljkih in petkih opravljala Medizza A. 

 Na senat UL je bil med drugimi oddan tudi predlog za dodelitev zlate plakete F. Slugi, G. 

Golobu.   

 

5. Razno 

 20. in 21. aprila 2017 je potekala Šola IRSPIN v Strunjanu. KTOI je na nje sodelovala s štirimi 

predavanji na temo Pametnih tekstilij, in sicer Rijavec T. s predavanjem »Pametne preje 

in tekstilije«, P. Čuden A. s predavanjem »Zložljive pametne strukture z oksetičnim 

potencialom«, Štular D. s predavanjem »Odzivni hidrogeli za pametno funkcionalizacijo 

tekstilij« in Šalej A. s predavanjem »Tekstilni materiali z oblikovnim spominom«. 

 Center za poklicno izobraževanje je zaprosil za izvedbo seminarjev o novostih v tekstilstvu 

za srednješolske učitelje. Bizjak M. in Rijavec T. povprašata center  o temah, ki bi jih učitelji 

želeli poslušati. 

 Golja B. in Rijavec T. sta se udeležili simpozija za vzdrževalce tekstilj in predelovalce usnja 

in krzna v Portorožu. Rijavec je izvedla predavanje na temo pametnih tekstilij, Golja pa na 

temo delovanja ITGTO in analiz na področju nege tekstilij. 



 Stergar T. sporoča, da se je dokončno pokvaril aparat za merjenje toplotne prevodnosti. 

Ker so na OMM kupili aparat za merjenje toplotne prevodnosti, ki je del preme RIC-UL 

NTF, se Golja B. pozanima, če je aparat primeren tudi za merjenje tekstilnih materialov in 

če je potrebno v ta namen dokupiti dodatno opremo. Organizira tudi ogled delovanja 

aparata. 

 Šajn Gorjanc D. je poročala, da se je na spletnih straneh ITGTO osvežen seznam analiz za 

testiranje vlaken, prej, tkanin in igrač. V seznam so se uvrstile tudi nekatere dodatne 

ponudbe. V povprečju pa se izvajata dve analizi v tednu. 

 47. simpozij o novostih v tekstilstvu bo potekal 5. 10. 2017. Vabilo je bilo že objavljeno v 

zadnji reviji Tekstilec (notranja stran naslovne platnice). Vabilo se doda tudi na spletne 

strani KTOI.  

 Simončičeva se je od 6. do 8. aprila 2017 udeležila 2. mednarodnega sejma Medical v 

Gornji Radgoni, kjer je KTOI v okviru predstavitve modela bionskega človeka predstavila 

tekstilne materiale za medicinske namene.  

 

Povzela: Leskovšek M., 20. april 2017. 

 

 

 


