
 
 

Zapisnik 4. sestanka, z dne 20. 1. 2020 
 
 

Prisotni:  M.  Gorjanc, B. Simončič, D. Šajn Gorjanc, T. Rijavec, T. Stergar, A. Pavko Čuden, Ž. 
Zupin, S. Kek,  B. Tomšič, B. Golja, K. Kostajnšek, A. Demšar, D. Štular, A. Verbič, K. Jazbec, V. 
Rozman, M. Leskovšek, in M. Kert. 
 
Dnevni red: 

1. Študijska dejavnost, 
2. raziskovalna dejavnost, 
3. habilitacijske zadeve in 
4. razno. 

 

 
Prisotni so potrdili in sprejeli zapisnik 3. sestanka KTOI. 
 
 
Ad. 1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST 
- Alenka Pavko Čuden bo pripravila seznam o tem kaj sodi med manjše in večje 

spremembe študijskih programov ter datume do katerih je treba spremembe pripraviti. 
Senat NTF potrjuje manjše spremembe, večje spremembe pa moramo javiti univerzitetni 
službi za prvo in drugo stopnjo. 

- Nosilci predmetov morajo razmisliti o možnosti spremembe vsebin učnih načrtov, saj so 
le ti preveč podrobni. Zagotoviti si moramo večjo ohlapnost in s tem fleksibilnost, saj se 
tehnologije spremenjajo, učni načrti pa morajo slediti tem novostim. Na naslednjem 
sestanku dorečemo ali gremo v spremembo vsebin učnih načrtov. 

- Vsak nosilec predmeta naj poskrbi za ažurnost podatkov s strani referenc pri 
posameznem učnem načrt, nosilcev predmeta kot tudi študijskega reda. 

- Oblikovan je Pravilnik o univerzitetnih in fakultetnih Prešernovih nagradah. Treba ga je 
natančno pregledati in podati pripombe. Univerzitetno službo za 1. in 2. stopnjo je treba 
opozoriti, da so na NTF 3 področja in 6 strok. S strani KOTO je podana pripomba, da je v 
komisiji za oceno umetniškega dela lahko prisoten le habilitiran profesor. Problemi pri 
ocenjevanju del se pojavijo tudi pri sestavi komisije. Postavlja se vprašanje ali se oblikuje 
enotno komisijo ali pa komisije po posameznih področjih. 

- Alenka Pavko Čuden je opozorila tudi na pridobitev certifikata športnikom prijazna 
fakulteta, saj smo uspešno opravili 1. fazo ocenjevanja, čaka nas še 2. faza. 

- Alenka Pavko Čuden nas je seznanila o zboru tutorjev, ki bo v četrtek, 23.1.2020 ob 14:00 
uri. 

- Matejka Bizjak je poudarila, da morajo študenti 2. letnika NTOM do 28.2.2020 oddati 
dispozicijo magistrskega dela, kar pa ne velja za študente oblikovanja, saj so v tem času 
polno zaposleni z delom za modno revijo, zato je rok za te študente konec meseca maja. 
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- Mateja Kert je seznanila sodelavce , da bo v letnem semestru 2019/2020 na KTOI prišlo 6 
študentov v okviru programa Erasmus+ (2 iz Turčije, 2 iz Litve in 2 iz Češke). 4.12. 2019 je 
poslala po mejlu seznam medinsitucionalnih pogodb. Trenutno imamo 24 pogodb od 
katerih je bilo v zadnjih petih letih le iz 17 inštitucij prikazano sodelovanje v okviru 
študijskih izmenjav ali izmenjav pedagoškega osebja. Ker ni bilo  dorečeno ali je smiselno 
obdržati vseh 24 pogodb ali gremo na skrčevanja števila pogodb zaradi nepotrebnih 
birokratskih obremenitev, bo Mateja Kert sklicala sestanek Komisije za mednarodno 
sodelovanje, kjer bo povprašala še ostale člane komisije iz preostalih kateder in oddelkov 
o pripravi seznama pogodb, ki se bodo na novo sklepale za obdobje 2021-2027. 

- A. Demšar je mnenja, da je smiselno obdržati vse pogodbe, ker so institucije članice 
združenja AUTEX.  

- M. Bizjak je predlagala, da se število prihajajočih študentov iz Ege University omeji na 
število 3 za vse stopnje in se tako uskladi s številom prihajajočih študentov iz preostalih 
institucij.  

- T. Rijavec je vprašala kakšna je možnost sklenitve pogodb o izmenjavi za Bosno in 
Hercegovino. Ker ta država sodi med sosedske partnerske države EU (regija 1, zahodni 
Balkan, glej link: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-
guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sl) je mobilnost mogoče izvesti pred 
prijave na Mednarodno kreditno mobilnost. Prijavo je vsem zaposlenih poslala M. Štrakl 
4.11.2019 po mejlu.  

- Ž. Zupin je poročala o pripravi na Informativo, ki bo 24. in 25.1.2020 na GR od 9:00 do 
18:00 ure. Na Informativi bosta sodelovali 2 študentki Egshig Ladislav Varga in Maruša 
Turk ter sodelavci KTOI. Na temo Trajnost v tekstilstvu je M. Gorjanc pripravila vzorce 
pobarvane tkanine s koščico avokada, B. Simončič bo pripravila vzorce PA. Na sejmu bo 
tudi pupa in skupni promocijski material.  

- Ž. Zupin je sodelavce KTOI seznanila o Informativnem dnevu, ki bo 14. in 15. 2.2020. Oba 
programa bo predstavila Ž. Zupin. Uporabila bo prenovljeno predstavitev preteklega leta. 
Predstavitvene točke bodo: Živa-tkanje, Alenka-pletenje, Stanka-konfekcija, Marjana, 
Irena-knjižnica, Tomaž-laboratorij za surovine,  Mirjam-SEM, Mateja-tehnološki, 
študentski in analitski laboratorij. Predstavitve študijski programov bodo ob 10:00 in 
15:00 uri v petek in ob 10:00 uri v soboto. 

 
Ad. 2 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
- B. Simončič seznanila sodelavce s COST akcijo CONTEX, ki se bo odvijala v Lj. na OTGO in 

UL 29. in 30.1.2020. Sodelovalo bo pribl. 60 ljudi.  
- Urnik je sledeči:  
- 29.1.2020 ob 12:30 pozdravni nagovor, sledi predstavitev fakultete in univerze (B. 

Simončič), 13:00-14:00 kosilo in druženje (vabljeni vsi sodelavci katedre), 14:00-18:00 
delovni sestanki petih delovnih skupin (B. Simončič pošlje podrobnejše informacije), 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sl
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_sl
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18:00 večerja in druženje v gostilni Sokol (vabljeni vsi sodelavci katedre). Pred večerjo bo 
sprejem pri županu Lj. 

- 30.1.2020 ob 13:00 Management committee meeting v zbornični dvorani UL, sledi ogled 
mesta in ob 17:00 uri  se dogodek zaključi. 

- Prejeli smo 3.100 euro za organizacijo dogodka, tako da dodatni stroški ne bodo nastali.  
 
Ad. 3 HABILITACIJSKE ZADEVE 
- M. Bizjak seznanila sodelavce o spremembi Meril za volitev v nazive visokošolskih 

učitevljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani 
- Po novem se asistentom ne bo skrajševala doba izvolitvenega obdobja. 
- UL ne bo vem obravnavala vlog, ki niso v interesu UL. 
 
Ad. 4 RAZNO  
- A. Demšar je poudaril, da so v Komisiji za kakovost ugotovili, da smo premalo aktivni v 

klubu Alumni. 
- A. Demšar je opozoril, da je treba poskrbeti za pomladitev upravnega odbora v društvu 

DITT. Društvo DITT je delujoče društvo in ga je smiselno uvrstiti v klub Alumni. 
- Za včlanitev članov IRSPIN v klub Alumni bo poskrbela Vera Žlabravec na podlagi prejetih 

naslovov. 
- B. Tomšič je poudarila, da dobi študent povabilo v klub Alumni že v 3. letniku. Poziva vse 

zaposlene na katedri, da se vpišejo v klub. Smiselno je tudi, da vsak sodelavec vpiše na 
portalu, da nudi mentorstva, pomoč, saj bomo tako lahko poskrbeli za mreženje in 
sodelovanje pri interdisciplinarnih projektih, diplomskih delih študentov drugih fakultet 
UL. 

 
 
Zapisala: M. Kert 
 
Ljubljana, 21.1.2020 
 


