
Zapisnik 59. sestanka katedre, z dne 31. 1. 2017  

 

Prisotni: M. Gorjanc, B. Simončič. A. Pavko Čuden, J. Vasiljević, T. Stergar, D. Šajn Gorjanc, K. 

Kostajnšek, M. Bizjak, D. Štular, Ž. Zupin, M. Kert, A. Vilar, B. Tomšič, M. Kert, M. Leskovšek, 

S. Kek, T. Podbevšek 

 

Dnevni red: 

1. pedagoška dejavnost (poročilo z Informative, priprava na Informativni dan), 

2. habilitacijske zadeve, 

3. raziskovalna dejavnost (seznam opreme), 

4. udeležba na konferencah, službene poti (uskladitev plana za leto 2017), 

5. poročilo s senata, kolegija dekanje in kolegija OTGO, 

6. razno (vizitke - zadnjič, realizacija nakupa petih računalnikov, ...). 

 

Zapisnik 58. sestanka je bil potrjen. 

 
 Ad 1. 

 Informativa- oddelek se je uspešno predstavil na sejmu Informativa, zanimanje je bilo 

tudi za tekstilne programe, veliko zanimanja je med mladimi vzbudila lutka v oblačilih z 

različnimi efekti. V naslednjih letih bomo nadaljevali s predstavitvami tekstilnih 

programov podobno kot letos, v sodelovanjui študentov in mlajših predstavnikov 

učiteljskega kadra. 

 Inforantivni dan – potekal bo v petek 10.22017 (ob 10h in 15h) in v soboto 11.2.2017 (ob 

10h). Študijska programa TOI in NTO bosta predstavili Alenka Pavko Čuden in Živa Zupin. 

Po predstavitvi bo potekal ogled oddelka po zporedju: tkalnica (Klara), pletilnica (Andrej 

V.), konfekcijski laboratorij (Stanka), knjižnica, preskuševališče (Tomaž), SEM (pokažejo se 

le posnetki), tehnološki laboratorij v 4. nad. (Marija G., Mateja K.), predilna naprava. Pred 

in v laboratorijih se pokaže dijakom čim več tehnoloških izdelkov.  

 Študijsko gradivo – v knjižnici se ne prodaja skopirano študijsko gradivo, ki ni recenzirano. 

Katedra bo odločala o reševanju problema, ko Alenka Pavko Čuden poizve, zakaj je bila 

sprejeta takšna odločitev. 

 

Ad 2. 

Določitev poročevalcev za izvolitev v naziv docenta za dr. Nino Špička: doc. dr. Marija 

Gorjanc, doc.dr. Mateja Kert, dr. Vanja Kokal. 

 



Ad 3. 

 Katedra je oddala seznam potrebne raziskovalne opreme. 

 Na katedri sta bila odobrena dva projekta Po kreativni poti do znanja (Marija Gorjanc in 

Alenka Pavko Čuden). 

Ad 4. 

 Udeležba na konferencah/sejmih: 

Sejma Techtextil se bodo udeležili: Tatjana Rijavec, Alenka Pavko Čuden, Andrej 

Demšar, Dunja Šajn Gorjanc, Mateja Bizjak. Podatke za rezervacijo letala se 

posredujejo Alenki Pavko Čuden. 

 V času organiziranega pedagoškega dela naj bi bil pedagoški delavec odsoten največ 

enkrat v semestru zaradi udelečbe na kongresu/sejmu, ostale službene poti se izvedejo v 

času, ko ni pedagoških dejavnosti.  

 Na katedri je ostalo po AUTEXU 19 499 EUR. Denar se bo razdelil med člane katedre, ki so 

aktivno sodelovali pri pripravi simpozija. Delitev denarja je posebej v priponki. Člani 

katedre morajo sporočiti B. Simončič ali želijo izplačilo honorarja ali pa bodo denar 

porabili npr. za službeno pot. 

Ad 5. 

 Priprava predloga za spremembe obveznih študijskih vsebin se po novem oddaja enkrat 

letno (junija) in sicer samo, če je bila predlagana sprememba omenjena v 

samoevalvacijskem letnem poročilu. Podobno naj bi veljalo tudi za neobvezne študijske 

vsebine, ki jih potrjuje le senat NTF (predlog predsednika ŠK NTF). 

 S 1. marcem 2017 se vpelje preverjanje podobnosti besedil diplomskih del preko sistema 

VIS. Preveri se že oddano diplomo, poročilo pregleda dobi mentor, ki se odloči ali je 

potrebno diplomo popraviti ali ne (odloči se glede na delež podobnih/citiranih vsebin). 

 Za NTF velja nov cenik šolnin. 

 UL organizira v letnem semestru tečaj slovenščine za redno vpisane tuje študente, študent 

dobi s tem 3 ECTS. Rok za prijavo je 10.2.2017. 

 Nov statut predvideva dve pomembni spremembi: 

-V primeru da pedagoški delavec ne izpolni pogojev za ponovno habilitacijo, s tem 

izgubi tudi zaposlitev. 

-HK UL obravnava vse habilitacijske vloge, razen 2. vloge v isti naziv (npr. 3. vlogo v 

isti naziv ponovno obravnava HK UL) 

 Do 30. marca 2017 je potrebno oddati predloge za nagrade zaposlenim. 

 Del skupnih služb NTF se seli v 1. nadstropje OTGO, Snežniška 5. Čim prej je potrebno 

preseliti porozimeter v preiskuševališče v 3. nadstropje, na pomoč se pokliče J. Lavrinca in 

K. Dimitrovskega. T. Strgar je povedal, da je nujno sprazniti omare s starimi vzorci in s tem 

bi pridobili precej prostora. V petek, 3. 2. 2017 se sestane delovna skupina in pogleda 



možnosti o prestavitvi porozimetra in vzorcev za vaje na aparatu v preskuševališče. 

Katedra bo zastopala stališče, da se K. Kostanjšek dodeli ustrezen prostor. 

 V letnem semestru šolskega leta 2016/17 bo na KTOI 8 erasmus študentov. Sprejem na 

oddelku bo potekal 20.2.2014. V okviru sprejema bo imela predavanje dr. Maje Radetič iz 

MTF Beograd, vabljeni so vsi člani katedre. 

 B. Simončič se je udeležila seminarja Strategija internacionalizacije slovenskega visokega 

šolstva. 

 V okviru internacionalizacije bo potrebno določiti en predmet na vsakem študijskem 

programu, ki se bo izvajal tudi v angleškem jeziku.  

 Od 20. do 27. 4. 2017 bo na OTGO potekal posvetovalni obisk, ki predstavlja dodatni notranji 

mehanizem kakovosti UL. Namenjen je kot podpora članici UL pri prizadevanjih za izboljšanje 

kakovosti. Članica gosti člane posvetovalne skupine, ki prihajajo iz vrst visokošolskih učiteljev, 

vodstvenih delavcev in študentov.  

 Vloge študentov s posebnimi potrebami je potrebno individualno obravnavati in natančno preučiti 

priložena dokazila. 

 Montanistični oddelki vabijo na tradicionalni Skok čez kožo, ki bo potekal 8.4.2017 v GH Union. 

Želijo si, da bi dogodek postal širši družabni dogodek na NTF. 

Ad 6. 

 B. Simončič je dokončno zbrala seznam za nove vizitke. 

 Realiziran je nakup petih računalnikov na KTOI. 

 

Ljubljana, 31.1.2017      Zapisala: Mateja Bizjak 

 

 

 


