Zapisnik 75. sestanka KTOI z dne 4.9.2018
Prisotni: Barbara Simončič, Andrej Demšar, Alenka Pavko Čuden, Mateja Bizjak, Tatjana Rijavec, Marija
Gorjanc, Dunja Šajn Gorjanc, Mateja Kert, Brigita Tomšič, Živa Zupin, Klara Kostajnšek, Tanja
Podbevšek, Dušana Leskovšek, Tomaž Stergar, Andrej Vilar, Stanka Kek, Danaja Štular
Dnevni red:
- pedagoška dejavnost (obisk dijakov, priprava na pouk),
- habilitacijske zadeve (določitev poročevalcev za Tanjo Nušo Kočevar),
- raziskovalna dejavnost,
- 100-letnica UL,
- poročilo z delavnice v okviru projekta ŠIPK in APPLAUSE,
- razno
Ad. 1
- V okviru Poletne šole smo 29. avgusta na OTGO predstavili študijske smeri, ki jih izvajamo na NTF.
Obiskalo nas je približno 35 dijakov. Izkazalo se je, da imamo dobro predstavitev za promocijo NTO
in TOI programov, ki pa jo je potrebno nekoliko dodelati. V ta namen in namene nadaljnje promocije
študijskih programov tekstilstva ter izdelave promocijske lutke se oblikuje delovna skupina, v sestavi
Živa Zupin, Andrej Demšar, Tatjana Rijavec, Tanja Podbevšek, Mirjam Leskovšek in Brigita Tomšič.
Delo promocijske skupine vodi Živa Zupin.
- Približuje se začetek novega šolskega leta. Sklican bo izredni sestanek, na katerem se bo posodobili
seznam nosilcev in izvajalcev predmetov v letu 2018/19.
- v okviru Erasmus + mednarodnih izmenjav nas bosta v obdobju 6.–10. maja obiskali profesorici Dr.
Hande Sezgin in Assist. Prof. Dr. Ipek Yalcin Enis iz Istanbul Technical University. Profesorici bosta
na bosta imeli sledeči predavanji:
Dr. Hande Sezgin: Fabric reinforced polymer composites
Assist. Prof. Dr. Ipek Yalcin Enis: Electrospun fibrous scaffolds for vascular grafts
Ad. 2
Določeni so bili poročevalci za Tanjo Nušo Kočevar, ki je oddala vlogo za izvolitev v docentko za
področje tekstilstvo (1. izvolitev), in sicer: Mateja Bizjak, Alenka Pavko Čuden in Simona Jevšnik.
Ad. 3
- na KTOI bo s 1. oktobrom pričela z delom nova mlada raziskovalka Anja Verbič.
- Jelena Vasiljević je dobila podoktorski projekt, sprejeti sta bili dve COST akciji (prijaviteljici Barbara
Simončič in Petra Forte Tavčer), sprejeta je bila bilaterala s Srbijo (vodja Marija Gorjanc), s strani
Andreja Demšarja pa je bila vložena bilateralna prijava z Japonsko in ZDA.
Ad. 4
V okviru 100-letnice UL bo potekal projekt »Pametna hiša«. Koordinator na NTF je Klemen Možina, ki
je člane KTOI že pozval k sodelovanju. Projekt naj bi zaživel spomladi 2019 in naj bi potekal več mesecev
Poiskati je potrebno sponzorje iz industrije, ki bi finančno in preko svojih proizvodov sodelovali pri
projektu. Almira Sadar je predlagala, da bi oblikovalci in tehnologi sodelovali pri opremi te hiše. V ta
namen se na KTOI oblikuje delovna skupina v sestavi Tanja Rijavec, Alenka Pavko Čuden, Barbara
Simončič in Mateja Bizjak.

Ad. 5
- V okviru projekta ŠIPK, ki poteka v sodelovanju s Tržiškim muzejem (vodja Alenka Pavko Čuden), se je
na Šuštarski nedelji (2.9.2018) v Tržiču odvijala 1. delavnica »Modro – bele tekstilije«, kjer sta bili
predstavljeni tehniki cianotipija in modrotisk. Delavnica je bila izredno dobro obiskana. V okviru
projekta bo izvedeno še več delavnic.
- V sklopu projekta Applause, je bila dne 27.6.2018, na NTF OTGO izvedena delavnica barvanja z
ekstraktom japonskega dresnika v Shibori tehniki. Udeleženci so se najprej spoznali s pripravo
vodnega ekstrakta barvila iz korenik in listov japonskega dresnika, s katerim so v Shibori tehniki
pobarvali vzorce tkanin.
- Marija Gorjanc bo imela 28.9. na Noči raziskovalcev predavanje z naslovom »Inovativne tekstilije«. V
ta namen se ji do 14.9. pošlje ena prosojnica s slikami oz. shematičnimi prikazi rezultatov naših
raziskav.
Ad. 6
- Stari Instron bi bilo potrebno odstraniti iz preizkuševališča. V ta namen bo Tomaž Stergar kontaktiral
Jožeta Lavrinca. Pri tem se je izrazila tudi potreba po preprostem dinamometru.
- Člani KTOI se strnjajo, da Katja Burger predlaga raziskovalno delo študentke oblikovanja Katje Brenčič
za Prešernovo nagrado na tehnološki smeri.
- Do novembra se je potrebno dogovoriti kdo bo obiskal sejma Itma in Techtex 2019.
- V okviru Erasmus+ so 5.9.2018 KTOI obiskali kolegi iz Technical University of Liberec, z namenom
vzpostavitve sodelovanja na področju tkanja, pletenja in predenja.

Zapisnik pripravila Brigita Tomšič

