
Zapisnik 7. sestanka KTOI        6.7.2020 

 

Prisotni: M. Gorjanc, K. Kostajnšek, K. Jazbec, A. Verbič, D. Šajn, T. Stergar, A. Pavko Čuden, Ž. Zupin, 

M. Bizjak, B. Simončič, J. Vasiljević, B. Golja, M. Kert, S. Kek, B. Tomšič 

 

Na zapisnik oziroma povzetek 6. (online) sestanka KTOI ni bilo pripomb. Je sprejet.  

 

1. Pedagoška dejavnost 

- Seznam predavanj za študijsko leto 20/21 je osvežen.  

- Udeležba na online informativnih dnevih: za 2. stopnjo 1 oseba, za 3. stopnjo 14 oseb, za Izbirne 

predmete 18 oseb.   

- Tina Premelc je poslala povezavo do novih predlogov za predstavitve, ki se jih uporabi za 

informativne dneve, predstavitve katedre, predstavitve študijskih programov ipd.   

- Predlog KTOI, da se obstoječe predstavitve študijskih programov postavi na nove prosojnice in na 

našo spletno stran, da so stalno dostopni javnosti. Zato je potrebno v prosojnice dati avtorske (naše) 

fotografije. Skrbniki programov pošljejo na KTOI predstavitve, ki jih dopolnimo z lastnimi 

fotografijami. 

- M. Kert je poslala seznam Erasmus študentov, ki bodo v št. letu 2020/21 poslušali pri nas  predmete 

- Predilnica Litija je podala zanimanje za izobraževanje na področju tekstilstva. A. Demšarju bodo 

poslali konkretne želje in potrebe. 

- A. Pavko Čuden poroča, da se preko službe za prenos znanja dogovarja s podjetjem Stoll, da bi na 

OTGO postavili pletilnik za eno leto uporabe. 14.7.20 pridejo na razgovor.  

 

2. Promocija študijskih programov 

- Prvi vpisi na KTOI študijske programe: NTO 1 oseba, TOI 14 oseb. Promocijo študijskih programov, 

kamor spada tudi promocija katedre je potrebno peljati tudi skozi pisanje in objavljanje poljudnih 

člankov, čim več se moramo pojavljati v medijih. Živi pri promociji pomaga Mirjam, vendar, da bi 

promocija živela, mora pomagati celotna katedra. Ko/če imate projekte, še posebej projekte s 

študenti (ŠIPK, PKP, diplome), naj se informacija o tem pojavi na naši spletni strani, Facebooku in 

Instagramu. Informacijo s slikovnim materialom pošljite Živi in Mirjam. 

- 26.8.20 bo na NTF potekala poletna šola (online) predstavitve študijskih programov, namenjeno 

dijakom, ki še niso odločeni kaj bodo študirali. Skupina za promocijo NTF se bo uskladila kako bo 

izvedena predstavitev. 

 

3. Raziskovalna dejavnost 

- Ž. Zupin poroča o odprtju razstave v sklopu ŠIPK projekta »Štumfi« v Slovenskem etnografskem 

muzeju, 3.7.20 

- B. Simončič poroča, da je v okviru programa Tekstilije in ekologija prijavljena razširitev programa 

povezanega s COVID-19. Gre za kratek, enoletni projekt za 40.000 EUR. Rezultate pričakujemo 

septembra.   

 

4. Habilitacijske zadeve 

Potrjene so komisije za izvolitev dr. Sabine Bračko in dr. Staneta Pračka.  

15. člen za volitve je spremenjen / gre za kandidate, ki niso zaposleni na UL 

 

5. Poročilo kolegija OTGO 



- V izrednih razmerah smo uspešno izvedli pedagoški proces in vse potrebne aktivnosti za  delovanje 

fakultete. Nepedagoški delavci so se vrnili in delajo na lokaciji, pedagoški delavci in raziskovalci, pa 

lahko delajo z druge lokacije in naredijo ustrezna poročila. 

- Prof. Dušan Kirbiš je bil izvoljen za prodekana za umetniško dejavnost. 

- Zaključen je prvi prijavni rok. Prve želje dijakov so bile na GMT 137 (60 mest), GIK 52 (55 mest), NTO 

1 (25 mest), OTO 45 (30 mest) in TOI 14 (50 mest). Moramo se opredeliti glede sprejema tujih 

državljanov, kandidatov je na OTO 13 (za 3 mesta) in na GMT 15 (za 6 mest), na ostalih programih ni 

prijavljenih preveč kandidatov. 

- Število študentov preko Erasmus izmenjave z vsakim letom narašča. Z njimi imajo koordinatorji 

veliko dela. Zato OTGO predlaga dekanu, da se na NTF pripravi načrt nagrajevanja dela erazmus 

koordinatorjev. 

- Pripraviti je bilo potrebno rebalans Finančnega načrta. Predlog je, da se vključi še manjše projekte 

vzdrževanja (luči v kabinetih 4. in 5. nadstropja, popravilo vhodnih vrat in zamenjava ključavnice), 

skuša se speljati tudi sanacijo sanitarij. 

 

6. Razno 

- Datum SNT je 3.11.20. Do 20.9.20 se zbirajo prispevki. Za zdaj se nadaljuje organizacija simpozija. 

Spremljamo situacijo glede COVID-19 in se o izpeljavi simpozija odločimo okoli datuma za sprejem 

prispevkov. 

- Na NTO se je še en izpisal. Zdaj sta ostala 2 študenta. 

- M. Kert je bila na online kick-off sestanku BioTexFuture. M. Kert bo na KTOI posredovala ppt-je 

sestanka, če bi kdo želel sodelovati pri kakšnem projektu. Vendar pa financirajo samo nemška 

podjetja.  

 

 

Zapisala M. Gorjanc 

Ljubljana, 9.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 


