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Prisotni: Matejka Bizjak, Marija Gorjanc, Barbara Golja, Barbara Simončič, Klara Kostajnšek, 
Anja Verbič, Tatjana Rijavec, Mateja Kert, Veronika Rozman, Živa Zupin, Tanja Podbevšek, 
Andrej Demšar, Stane Praček, Petra Forte Tavčer, Tomaž Stergar, Mirjam Leskovšek 
 
Dnevni red sestanka: 

1. Študijska dejavnost 
2. Habilitacijske zadeve 
3. Raziskovalna dejavnost 
4. Teden UL in 100-letnica UL 
5. Aktivnosti članov KTOI 
6. Razno 

__________________________________________________________________________________ 
 

1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
 

- Skrbnikom tekstilnih študijskih programov je potrebno do decembra, ko se pripravljajo 
poročila o programih, sporočiti predloge večjih sprememb programov. 
 

- U. Stankovič Elesini vabi na delavnico spletnih učilnic MOODLE, ki bo potekala 6.12.2019 
na OTGO. Prijave potekajo na povezavi: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feXV3P1WRJx9wbjLn5KbqqU9-
tTmpyqFfHVzsVgs0rQ/edit#gid=0 

 
- A. Pavko Čuden sporoča o novem obrazcu za oceno diplomskega in magistrskega dela. 

Člani diplomskih komisij naj ocene pripravijo vnaprej, da bo izpolnjevanje obrazca na 
zagovoru hitrejše. Morebitne pripombe ali predlagane spremembe obrazca naj se 
sporočijo študijski komisiji. 
 

- B. Simončič obvešča o Letnem srečanju doktorske šole UL, ki bo potekalo 28. 11 .2019 
na FDV in do 26. 11. zbira prijave udeležencev (mentorji in kandidati). Ker bo na srečanju 
vodila tudi delavnico na temo »Temne plati doktoriranja«, obenem zbira primere takšnih 
plati, ki so se zgodile mentorjem.  

 
- M. Kert opozarja na neudeležbo študentov KOTO (2. stopnja) na vajah. Vzrok naj bi bile 

konzultacije študentov pri svojih mentorjih ob istem času. Enako izkušnjo imajo tudi 
drugi člani KTOI (A. Pavko Čuden, M. Bizjak). Predlaga se sestanek z mentorji študentov. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feXV3P1WRJx9wbjLn5KbqqU9-tTmpyqFfHVzsVgs0rQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1feXV3P1WRJx9wbjLn5KbqqU9-tTmpyqFfHVzsVgs0rQ/edit#gid=0
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2 HABILITACIJSKA DEJAVNOST 
 

- Na spletnih strani UL je objavljen čistopis Meril za volitve v nazive UL na NTF, ki veljajo 
od 26. 10. 2019 dalje: https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/habilitacije_merila_cla
nic/2017042009323162/.  
Objavljena so tudi Merila za volitve v nazive na UL v angleškem jeziku, ki veljajo od 17. 
10 .2019 dalje: https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_
pravilniki/2013071111373294/. 
 

3 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

- Komisija za raziskovalno delo na UL, pod vodstvom prorektorja prof. dr. Matjaža 
Krajnca, je raziskovalni dosežek 'Razvoj prve trajnostne negorljive tekstilije iz poliamida 
6' izbrala za enega najodličnejših dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2019. Soavtorji 
raziskave so tudi člani KTOI: Vasiljević, Simončič, Demšar, Golja, Bukošek, Leskovšek. 
 

- B. Simončič sporoča, da rezultati ARRS za podaljšanje dela programske skupine še niso 
znani. M. Gorjanc vzpodbuja vse zaposlene na KTOI, predvsem mlade sodelavce oz. 
člane programske skupine, da pripravljajo članke iz svojih raziskav, brez katerih 
programska skupina ne more delovati oz. obstajati. 

 
 

4 TEDEN in 100-LETNICA UL  
 

- Teden Univerze bo potekal od 2. – 13. 12.2019 Predloge za predstavitev dejavnosti 
KTOI zbira Marija Gorjanc 
 

- 6. 12. bo potekala podelitev Prešernovih nagrad na NTF. 
 

- 10. 12. ob 12. uri bo v okviru 100 letnice UL na NTF potekala otvoritev obnovljenih 
prostorov na Aškerčevi 12 (program dogodka še sledi).  
 

- 10. 12. bo ob 18. uri v Narodnem Muzeju otvoritev razstave »Ko zapoje kovina«. 
 

 
 
 
 

https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/habilitacije_merila_clanic/2017042009323162/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/habilitacije_merila_clanic/2017042009323162/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/habilitacije_merila_clanic/2017042009323162/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/
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5 SNT 2020 
 

- SNT 2020 bo potekal 4. 6. 2020. Predsednica organizacijskega odbora je K. Kostajnšek, 
predsednik programskega odbora se še določi. 

 
6 Poročila članov KTOI 

 
- A. Demšar in P. Forte Tavčer sta se udeležila sestanka za Autex 2020, ki bo od 16. – 20. 

6. 2020 potekal na Portugalskem. 
 
 

7 Razno 
 

- Marija Gorjanc zbira predloge novega osnutka Pravil o delovanju in organizaciji NTF, ki 
je bil poslan članom katedre. 

- Izšel je nov razpis za člane raziskovalnih skupin, ki je bil prav tako poslan članom 
katedre. 

- Izšel je nov razpis za Erasmus+ izmenjave za št. leto 2020/21; P. Forte Tavčer je 
opozorila na nesorazmerje med številom prihajajočih in odhajajočih študentov na 
izmenjavo (prevladujejo prihajajoči študenti): potrebno je vzpodbujati študente, da 
odhajajo na študij v tujini. 

- M. Gorjanc je poročala o kadrovskih potrebah podjetja Filc in sicer na področju 
inženirjev za razvoj in kontrolo kakovosti; podjetje se namreč širi in uvaja nove linije. 

- B. Simončič zaprosi za seznam predlogov članov katedre o nakupu opreme v letu 2020. 
- M. Bizjak opozarja na dotrajanost in kvarjenje računalniške opreme za izvajanje 

programa Optitex; Obenem je na dotrajanost pletilskih programov opozorila tudi Ž. 
Zupin. Predlog je, da se v prvi fazi preveri strošek za Optitex licenco oz poišče 
alternativa za bolj ugoden program. Ker tovrstno opremo uporabljamo KTOI in KOTO, 
se bomo morali skupaj povezati in stroške razdeliti.  

- M. Kert obvešča, da v letnem semestru na Erasmus+ izmenjavo na KTOI prihajajo trije 
dodiplomski in eden magistrski študent. V ta namen bo posredovala seznam 
predmetov, ki se bodo ponudili študentom. 
 
 

 
Zapisala: M. Leskovšek 

 
 
 

 


