
ZAPISNIK 60. SESTANKA KATEDRE ZA TEKSTILNO IN OBLAČILNO INŽENIRSTVO, 

z dne 14. 2. 2017 

 

Prisotni: 

B.Simončič, P. Forte Tavčer, A. Demšar, T. Rijavec, M. Gorjanc, M. Bizjak, M. Kert, Ž. Zupin, N. 

Špička, T. Stergar, K. Kostajnšek 

 

Dnevni red sestanka: 

1. pedagoška dejavnost (poročilo z informativnega dneva; seznam predmetov, ki se 

bodo izvajali tudi v angleškem jeziku) 

2. habilitacijske zadeve, 

3. potrditev člana KTOI v skupino za strategijo NTF (predlog: Andrej Demšar), 

4. raziskovalna dejavnost (nakup opreme, poročilo s sestanka prodekanov za ZRD), 

5. poročilo s kolegija dekanje, 

6. razno. 

 

Opomba na zapisnik 59. sestanka KTOI: 

 pripomba P. Forte Tavčer na Ad. 3: popravek na predlog za nakup pedagoške opreme 

in ne raziskovalne. »Katedra je oddala seznam potrebne pedagoške opreme«. 

Morebitni dopolnjen seznam in predloge se posreduje Maretu v pisarno. 

 

 

Ad.1    pedagoška dejavnost  

 Z. Zupin je poročala, da sta informativna dneva uspešno minila, obiskalo nas je 16 

dijakov – 6 za NTO in 12 za TOI smer. Predstojnica katedre B. Simončič, se je zahvalila 

vsem aktivno sodelujočim za pripravo in uspešno izvedbo informativnega dneva. V 

prilogi je seznam obiska od leta 2001 naprej.  

 V okviru internacionalizacije je potrebno določiti en predmet v zimskem in en 

predmet v letnem semestru (na vsakem študijskem programu), ki se bo izvajal 

prihodnje šolsko leto v angleškem jeziku. Do četrtka, 16.2.201 se prosi 

nosilce/izvajalce predmetov, da sporočijo predstojnici katedre B. Simončič predmet, 

ki ga bodo izvajali v angleškem jeziku. M. Kert nam je posredovala seznam (od leta 

2013) najpogosteje izbranih predmetov, ki jih imajo erasmus študenti v naboru 

izbirnih predmetov.  

 

- Preiskave tekstilij (20 študentov) - zimski semester 

- Trženje tekstilij in oblačil (16 študentov) - letni semester 

-  Načrtovanje pletiv in pletenin (11 študentov) - zimski semester 

-  Osnove konfekcije (9 študentov) - zimski semester 



-  Vodenje kakovosti (8 študentov) - letni semester 

-  Načrtovanje in vodenje proizvodnje (8 študentov) - letni semester 

 

 Kdor bi želel izvesti nabavo za potrebe pedagoškega procesa, je sedaj zadnji čas. 

 

Ad.2     habilitacijske zadeve 

 Sestanek bo v četrtek 16. 2. 2017, zato ni poročila. 

 

Ad.3    potrditev člana KTOI v skupino za strategijo NTF 

 Na fakulteti se bo ustanovila skupina za pripravo strategije NTF – katedra KTOI 

potrjuje predlaganega člana A. Demšarja.  

 

 Ad.4   raziskovalna dejavnost (nakup opreme, poročilo s sestanka prodekanov za ZRD) 

 / 

 

Ad.5   poročilo s kolegija dekanje 

 s 5. 3. 2017 odhaja A. Javoršek, zato bo upravljanje mreže in sistema prevzel zunanji 

izvajalec. Dekanja prosi za razumevanje in strpnost, če bo pri prevzemu v naslednjem 

mesecu prišlo do kakršnihkoli težav in izpadov omrežja ali nedelovanja sistema. 

 Do 30. 3. 2017 je potrebno oddati utemeljene predloge za priznanja/nagrade 

zaposlenim na UL. Predloge se odda v kadrovsko službo (do 30. 4. 2017 morajo biti 

predlogi na UL). 

 23. 2. 2017 bodo na senatu razpisane volitve dekana in senata NTF UL. Volitve bodo 

potekale do meseca maja in se konec tega meseca tudi zaključile. Glede kandidata za 

predstojnika oddelka se bo potrebno opredeliti. 

 

Ad.6    razno 

 6. in 7. 3. 2017 pride na našo fakulteto 6 študentov (in 3 spremljevalci) iz Shinshu 

Univerze (Japonska). Načrt gostovanja bo pripravil A. Demšar in poziva vse člane 

katedre, da bilo smiselno, če bi vsak izmed nas (oz. tisti, ki bi želel) predstavil svoje 

raziskovalno področje in delo – tako bi se lahko lažje navezalo stike in možnosti za 

sodelovanje, povezovanje ali raziskovalne projekte med študenti (njihovo univerzo) in 

nami.  

 T. Rijavec je povedala, da bo imela revija Tekstilec prilogo v slovenskem jeziku in 

poziva vse člane katedre k aktivni vključitvi in sodelovanju s strokovnimi članki 



(novosti, predavanja, raziskave, izobraževanja, nove tehnologije). Na tak način bi 

bralce iz industrije bolj pritegnili k branju omenjene revije. Tekstilec je za takšno 

ciljno publiko preveč ozko usmerjen in preveč specializiran, preveč zahteven.  

Prve prispevke se pošlje do konca meseca februarja. 

T. Rijavec pripravi strateški plan programa z okvirnimi datumi, da bo organizacija in 

priprava prispevkov/člankov za objavo lažja. 

 v sklopu projekta »GOSTUJOČI TUJI STROKOVNJAKI UNIVERZE V LJUBLJANI 2016-

2018« bo imela prof. M. Radetić iz Beograda predavanja in sicer od 20. 2. 2017 do 22. 

2. 2017.  P. Forte Tavčer poziva, da se jih udeležimo v čim večjem številu predvsem pa 

omogočimo študentom obisk le-teh. Študentje bodo o terminu obveščeni po e-mailu. 

Tiste, ki imajo v navedenih terminih predavanja pa prosi, da se izostanek študentom 

opraviči zaradi obiska predavanj gostujoče profesorice. Predavanja bodo v angleškem 

jeziku. 

 

Termini predavanj: 

 

Naslov predavanja datum ura predavalnica 

Potential application of nanoparticles 20. 2. 11.00 – 11.45 P-110 (VP) 

Enviromental impact of textiles impregnated 
with metal and metal oxide nanoparticles: 

-Ecological advantages of nanofinishing over 
conventional finishing processes 

-Release of nanoparticles during washing and 
influence of effluents,  

prediction of their environmental impact 

20. 2. 12.30 – 14.00 P-110 (VP) 

Influence of nanoparticles on biodegradation 
behavior of textile materials in soil 

Utilization of TiO2 nanoparticles for removal of 
dyes and pollutants from effluents 

21. 2. 9.00 – 11.15 P-006 (P6) 

Plasma treatment and treatment in super 
critical CO2 – green alternatives to some 
conventional textile finishing and dyeing 
processes 

22. 2. 9.00 – 10.30 P-105 (P7) 

 

 

Zapisala: Klara Kostajnšek  

V Ljubljani 14. 2. 2017 

 



 
PRILOGA iz Ad. 1 (povzeto od Barbare Lavrinc, poslano dne 14. 2. 2015) 
 

 
 
 

smer 

Šolsko leto 

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

Št. popisanih 

obiskovalcev 

VS     PTO    13 12 16 6 7 7 

UNI   NTO    12 15 7 3 20 4 

VS    GMT    105(izr.5) 182 (4 izr.) 154 (7 izr.) 123 (8 izr) 90 (5 izr) 95 (3izr.) 

UNI   GIK    131(izr.3) 137 125 (7 izr.) 79 (3 izr) 83 87 

UNI  OTO     79 110 120 110 64 71 

Skupaj 340 456 422 321 264 264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

smer 
Šolsko leto 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 

VS Grafična tehnika 108 (izr.11) 154 (izr.19) 121 (izr 17) 97 (izr.8) 102 (izr.8) 

VS Tekstilna tehnika 8 9 4 / 2 

VS Konfekcijska tehnika 60 (4) 18 15 3 10 

UNI  TGT  36 66 39 53 

UNI Oblikovanje 87 74 96 77 89 

Skupaj 263 291 302 216 256 



 

smer 

Šolsko leto 

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

Št. 

popisanih 

obiskovalcev 

VS     PTO/TOI    14 6 5 16 3 12 

UNI   NTO    12 5 1 5 3 6 

VS    GMT    84 (6izr.) 121 (2izr) 127 (7 izr.) 109 (5 izr) 70 132 

UNI   GIK    79 83 101 69 78 95 

UNI  OTO     67 80 82 61 72 78 

Skupaj 256 295 316 260 226 313 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


