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Prisotni: M. Gorjanc, P. Forte, B. Simončič, T. Stergar, A. Pavko Čuden, M. Bizjak, Ž. Zupin, S. Kek, K. 
Kostajnšek, D. Štular, A. Verbič, K. Jazbec, M. Kert, T. Podbevšek. 
 
Dnevni red: 

1. študijska dejavnost 
2. raziskovalna dejavnost 
3. habilitacijske zadeve 
4. Informativa / informativni dan poročanje 
5. SNT 2020 
6. razno  

 

 
Prisotni so potrdili in sprejeli zapisnik 4. sestanka KTOI. 
 
Ad. 1 ŠTUDIJSKA DEJAVNOST  

- Urniki so narejeni. Korekture je potrebno poslati M. Erženu. Nadomeščanje T. Rijavec bo v 
poletnem semestru izvedeno v dogovoru z drugimi izvajalci. 

- Informativni dan za 2. in 3. stopnjo študija bo 2.6.2020, ob 12h za 2. stopnjo in ob 15h za 3. 
stopnjo. 

- Seznam ponujenih predmetov za Erasmus študente v štud. letu 2020/21 je narejen in poslan 
vsem. 

- M. Gorjanc naproša, da negativne komentarje o študentih ne izražamo v prisotnosti 
študentov ali po hodnikih. 

- M. Bizjak poroča, da se bo pouk v letnem semestru še vedno izvedel na starih licencah 
programa Optitex, ker se nova programska oprema ni nabavila, ker ni bila v planu. 

- Zaradi usklajevanja pričakovanj glede vsebin študijskega programa na KOTO, bo v roku 14 dni 
med KTOI in KOTO organiziran sestanek. 

- M. Kert poroča, da smo prejeli prošnjo turškega doktorskega študenta za izobraževalni obisk 
za 5 dni v maju 2020 na našem oddelku. Odgovori se mu, da spremeni svoj program in ga bolj 
konkretizira. 

 
Ad. 2 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

- Ž. Zupin in A. Pavko Čuden poročata, da smo dobili dva projekta ŠIPK 
- A. Pavko Čuden poroča, da je prijavljen projekt z ARRS-jem na temo Mikroplastika 
- Dobili smo tudi projekt PKP (B. Tomšič) 
- Odobrena je bila bilaterala s Hrvaško (M. Gorjanc) 
- B. Simončič seznanila sodelavce z izvedeno COST akcijo CONTEX. Udeležilo se je je 63 

udeležencev. Zahvala gre vsem, ki so sodelovali pri izvedbi. 
 
Ad. 3 HABILITACIJSKE ZADEVE 

- M. Bizjak seznanila prisotne, da je D. Šajn dobila soglasje za 3. izvolitev v docenta. 
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- Na sestanku je tekla diskusija o vprašanju, ki je bilo poslano na UL: Ali vodenje inštituta lahko 
nadomesti projekt pri točkovanju v merilih za izvolitve? Odgovor HK UL je posredovala M. 
Bizjak:  
»HK UL je preučila vprašanje članice UL NTF in upoštevaje dosedanjo prakso, komisija 
pojasnjuje, da bi večletno vodenje inštituta ali zavoda ali vodenje programske skupine ARRS 
težko opredelili kot vodenje projekta, ki mora imeti vnaprej definiran začetek, konec, produkt 
ali storitev. Prav tako mora biti projekt odobren oz. ga mora kandidat za izvolitev pridobiti 
(mora kandidirati zanj). 
HK UL napotuje tudi na preteklo stališče, in sicer: »Kot minimalni kriterij na ravni UL mora biti 
izkazano eno vodenje projekta, pri čemer vrsta projekta ni vezana na mednarodno ali 
nacionalno raziskovalno okolje, ampak širše okolje (npr. industrijski projekti - vodenje razvoja 
izdelka, bilateralni projekti, …), recenzenti pa so v sklopu strokovne ocene kandidata dolžni 
oceniti zahtevnost, pomembnost in relevantnost projekta, kot enega izmed pogojev za 
izvolitev v naziv.« 
Zato HK UL dopušča možnost, da so bile v okviru inštituta ali zavoda izvedene aktivnosti, ki 
imajo naravo projekta in bi jih kandidati lahko uveljavljali za izpolnjevanje pogoja vodenja 
projekta. 
HK UL tako priporoča članici UL NTF, da preverijo ustreznost aktivnosti v okviru instituta v 
skladu z zgoraj navedenimi pojasnili, pri čemer HK UL dodatno pojasnjuje, da se ne more 
vnaprej opredeliti do ustreznosti konkretnega projekta, saj obravnava vsak primer posebej, 
upoštevaje tudi mnenja poročevalcev.« 

 
Ad. 4 Informativa / informativni dan  

- Ž. Zupin je poročala o Informativi, ki se je odvila 24. in 25.1.2020 na GR in o informativnem 
dnevu, ki je potekal 14. in 15. 2.2020. Prišlo je skupaj 16 potencialnih študentov, od tega 9 
študentov, ki se je zanimalo za NTO in 7 študentov za TOI. Predstavitve naših programov po 
šolah so bile torej uspešne. 

- Ž. Zupin je poročala o oglaševanju študijskih programov NTF-ja na mestnih avtobusih in na 
SIOL-u. 

-  
Ad. 5 SNT 2020 

- M. Kert je poročala o pripravah na SNT. Obvestila je, da je B. Simončič odstopila s položaja 
predsednice programskega odbora, kjer jo je nadomestila M. Kert. 

- Odvil se je sestanek programskega odbora, ki je izoblikoval temo simpozija: Trajnost in 
krožno gospodarstvo v tekstilstvu 

- M. Kert je predlagala višino kotizacije simpozija. Po usklajevanju se je odločilo , da bo višina 
kontizacije 80 eur (z DDV-jem) za prvega prijavljenega iz podjetja, za vsakega naslednjega pa 
60 eur (z DDV-jem) 

 
Ad. 6 RAZNO  

- Nakup licenc programa INSTATEXT bo obravnaval Kolegij NTF. V primeru, da se ne izvede 
nakup za fakulteto, je KTOI zainteresirana za nakup 1 ali 2-eh licenc. 
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- M. Gorjanc je prisotne opozorila na nov režim sporočanja o bolniškemu staležu. Prvi dan 
bolniške je potrebno svojo odsotnost zjutraj sporočiti v tajništvo in istočasno obvestiti 
nadrejenega (glej el. sporočilo kadrovske službe) 

- Letos bo za priznanje UL za zaslužnega prof. predlagan prof. Slavec. Do 8. marca je potrebno 
v kadrovsko službo sporočiti imena predlaganih z utemeljitvijo. 

- Pred ali po prvomajskih počitnicah bomo na oddelku imeli dogodek SPEED, ki ga organizira 
karierni center. KTOI bo morala predlagati tri podjetja, ki se bi predstavila na dogodku. 

- A. Pavko Čuden je poročala o organizaciji IRSPIN šole, ki bo 7. in 8. maja 2020 v Portorožu na 
temo trajnosti. 

- P. Forte je opozorila, naj se B. Tomšič redno pošilja kontakte za klub Alumni.  

 
 
Zapisala: T. Podbevšek 
Ljubljana, 19. 2. 2020 
 


