Zapisnik 66. sestanka katedre, z dne 24. 10. 2017
Prisotni: M. Gorjanc, B. Golja, D. Šajn Gorjanc, S. Kek, J. Vasiljević, K. Kostajnšek, D. Štular, A.
Pavko Čuden, D. Leskovšek, P. Forte Tavčer, T. Podbevšek, B. Simončič, T. Rijavec, M. Bizjak,
N. Špička, Ž. Zupin, in M. Kert.
Dnevni red:
- pedagoška dejavnost (obremenitve pedagoških delavcev),
- habilitacijske zadeve (Tanja Podbevšek),
- raziskovalna dejavnost (projekt MOL, Naj RR UL 2017, razpis Interreg),
- poročilo s kolegija OTGO in senata NTF,
- razno.

Prisotni so potrdili in sprejeli zapisnik 65. sestanka KTOI s popravkom pod točko 8. Knjižica
razširjenih izvlečkov s konference CEC je bila naložena na google drive in je dostopna vsem
sodelavce katedre.

PEDAGOŠKA DEJAVNOST
V četrtek, 2.11 in petek, 3.11.2017 bo B. Simončič pripravljala OLDN za vsakega člana
katedre posebej. Vsak naj ji sporoči, kdaj se bo oglasil pri njej.
V pisano je treba javiti imena najboljših študentov. KTOI je izbrala sledeče študente:
Nadia Hozić, Veronika Ogrin in Anja Verbič.
Za študenta s posebnimi dosežki je KTOI predlagala Nino Čuk.

HABILITACIJSKE ZADEVE
- T. Podbevšek je vložila vlogo za 7. Izvolitev v naziv asistent. KTOI predlaga naslednje
ocenjevalce: A. Pavko Čuden, Z. Zupin in D. Šajn Gorjanc.
- S. Jevšnik je bila na UL potrjena za izvolitev v naziv redni profesor. Izvesti mora še javno
nastopno predavanje.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST
- Na UL so bili za naj raziskovalne dosežke v letu 2017 posredovani 3 dosežki iz NTF. Prvi
dosežek M. Gorjanc, drugi dosežek iz OG in tretji dosežek ročne tehnologije (KOTO). S
KTOI sta bila poslana dva dosežka: M. Gorjanc in D. Štular (sporazumno je bil poslan na
UL dosežek M. Gorjanc).
- Projekt UIA, katerega koordinator je MOL je bil sprejet. Na njem sodelujejo sodelavci iz
naše katedre, sodelavci grafične katedre, MOL, Snaga, UL (NTF, BFF, KKT), IJS, KI, ICP,
TISA, GDI GISDATA d.o.o., TRAJNA, Zavod za tipografijo in tiskarsko dediščino
tipoRenesansa in Center odličnosti Vesolje, znanost in tehnologije.
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Odprt je razpis INTERREG-centralna Evropa (25.1.2018). Marinko Kondič se je udeležil
informativnega dne, zaradi finančne strukture projekta. D. Gregor Svetec bo prijavila
projekt.
Ž. Zupin je oddala projekt ŠIPK, v katerega bo vključenih 6 študentov.

POROČILO S KOLEGIJA OTGO in KOLEGIJA DEKANA
- Poročilo kolegija OTGO je bilo pred sestankom KTOI posredovano vsem sodelavcem
KTOI.
- Dogovoriti se je treba glede aktivnega sodelovanja pri obeležitvi 100. obletnice UL z
različnimi dogodki, ki se lahko izvedejo eno leto pred in eno leto po obeležitvi.
- M. Jenko je zbrala ponudbe za nakup polindustrijskega parilnika. Dogovori o namestitvi
parilnika v 4. ali 6. nadstropje še potekajo. Zaradi velike zasedbe prostora z novim
parilnikom je treba z M. Jenko pretehtati ali ni morebiti zvezdasti parilnik primernejši.
- A. Pavko Čuden bo dalj časa odsotna v letnem semestru, zato izvaja predavanja v
zimskem semestru.
- Spremenjen je študijski red. Ocen od 1 do 5 ni več, je samo še 5.
- UL nas je pozvala, da na sejmih aktivno sodelujemo.
- Zaželena je organizacija čim večjega števila delavnic, ki jih vodijo ljudje izven UL.
- B. Simončič bo organizirala delavnico javnega nastopanja za magistrske študente.
- Barbara Baraga bo imela predstavitev alumni kluba UL, dne 10.11.2017 ob 10-ih.

RAZNO
- M. Petek je sporočila, da je raziskovalna skupina spremenjena. Raziskovalni skupini 010
in 008 sta sedaj neaktivni. Jana Rozman je bila večkrat pozvana, da spremeni raziskovalno
skupino, vendar spremembe še ni izvedla.
- Vsem sodelavcem KTOI je bil poslan grobi osnutek pravilnika o založništvu. Morebitne
pripombe se lahko že sedaj pošlje A. Pavko Čuden, da jih bo posredovala na kolegiju
OTGO.
- Na UL so bili poslani trije predlogi za Prešernove nagrade, in sicer: Dominik Jagodic
(področje tehnologije), Sara Valenci (področje umetnosti) in Maruša Borštner (področje
naravoslovja). Fakultetne Prešernove nagrade bodo prejeli: Matevž Zrinjski (tehnologija),
Cilka Sadar (umetnost) in Andreja Pal (naravoslovje). Podanih je bilo 14 predlogov za
Prešernovo nagrado.
- Senat NTF je izvolil nove predstojnike OGRO: Željko Vukelič in OG: Goran Kugler.
- Pripravljen je nov Pravilnik o doktorskem študiju in nov Pravilnik o študentih s posebnim
statusom.

Zapisala: M. Kert
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