
 
Zapisnik 65. sestanka KTOI, z dne 25. 9. 2017  
 
Prisotni: B. Simončič,  P. Forte Tavčer, M. Gorjanc, B. Golja, M. Bizjak, A. Pavko Čuden, D. 

Šajn Gorjanc, K. Kostajnšek, A. Vilar, T. Rijavec, M. Kert, S. Kek, D. Leskovšek, N. Špička, D. 

Štular, Ž. Zupin, T. Podbevšek, T. Stergar 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 64. sestanka KTOI, 

2. pedagoška dejavnost, 

3. habilitacijske zadeve, 

4. raziskovalna dejavnost, 

5. poročilo s kolegija OTGO, 

6. SNT 2017, 

7. konferenca CEC (Liberec), 

8. razno. 

 

Ad 1. 

Zapisnik 64. sestanka sprejmemo z dvema popravkoma: 

- v času porodniškega dopusta Brigite Tomšič, le-to nadomešča Mateja Kert pri 

predmetu Interdisciplinarnost tekstilij 

- letaki za promocijo v angleškem jeziku že obstajajo in so shranjeni v omari pred  

predavalnico P-101 

  

Ad 2. 

- Pouk se začne po urniku, za študente 1. letnika pa se prične ob 13. uri v predavalnici P-206, s 

pozdravom tutorjev, učiteljev in tutorjev študentov. Tutorji: 

 

NTO 1. st.: 1. letnik – Klara Kostajnšek                               2. st. 1. letnik – Živa Zupin 

                  2. letnik − Mateja Kert                                                2. letnik – Barbara Simončič 

                  3. letnik – Alenka Pavko Čuden 

 

TOI: 1. letnik – Matejka Bizjak 

        2. letnik – Marija Gorjanc 

        3. letnik – Dunja Šajn Gorjanc 

 

- Alenka Pavko Čuden v mesecu novembru 2017 odhaja na Univerzo v Zagrebu za obdobje 3 

mesecev, za ta čas bo uredila pedagoški proces. 

 

 



Ad 3. 

- Ni novosti 

 

Ad 4. 

- Tekom poletja smo pripravljali predloge projektov za ARRS in sicer 4 z naše katedre (2 

podoktorska projekta in 2 temeljna) 

- pod okriljem programske skupine P2-0213 smo sodelovali na Mednarodnem obrtnem sejmu 

(MOS) v Celju, kjer smo predstavili naše raziskave z  devetimi tekstilnimi eksponati, za kar smo 

prejeli bronasto priznanje  

- čez poletje je potekal projekt s študenti - ŠIPK (Alenka Pavko Čuden), ki se zaključi v mesecu 

septembru 

- v mesecu juliju smo pridobili nov razpenjalni sušilnik in premazovalnik, kupljena v okviru 

Paketa 16, katerih otvoritev in predstavitev bo v tednu univerze 

- izpostavi se potreba po aparatu za toplotno prevodnost 

 

Ad 5. 

a) Kolegij senata: 

- UL je izdala brošure v angleškem jeziku kot promocijsko gradivo 

- UL je ostalo 15.000 € iz projekta internacionalizacije. Do 3.10. je potrebno sporočiti ali in 

koliko ga bi lahko porabili (cca. 3000 €). Račun mora biti izstavljen do 8.11. (npr. za razna 

prevajanja, lektoriranja, itd.) 

b) Sestanek OTGO: 

- Predlogi za komisije senata fakultete 

- študijske zadeve – Alenka Pavko Čuden, Članica Dunja Šajn Gorjanc 

- kakovost – Andrej Demšar 

- Znanstveno raziskovalno delo – Barbara Simončič 

- Promocija – Živa Zupin 

- mednarodno sodelovanje – Mateja Kert 

- disc. za študente –  / 

- Predlogi za komisije senata UL 

- podeljevanje priznanj za umet. dela – Karin Košak 

- dodiplomski študij – Klemen Možina (naša katedra predlaga Matejko Bizjak) 



- mag. študij – Klementina Možina 

- dr. študij – Barbara Simončič 

- Inovacija – Urška Stankovič Elesini 

- mednarodno sodelovanje – Mateja Kert 

- podeljevanje častnih nazivov – / 

- Prešernove nagrade – Marija Gorjanc 

- Pritožbe – Stane Praček 

- posebni status – Mateja Kert 

- soc. ekonom. vprašanja – Sabina Bračko 

- discipl. II. stopnje – / 

- obštudijske dejavnosti – Jure Ahtik 

- statutarna komisija – / 

- etična vprašanja – Bojana Boh 

- kakovost – Andrej Demšar 

- razvoj knjiž. sistema – Irena Berlič 

- razvoj informac. sistema – Aleš Hladnik 

 

c) Predstojnica KIGT Deja Muck prosi za prenos delovnega mesta učitelja (delovno mesto 

Francija Sluge) s KTOI na KIGT. Na to temo bo sklican sestanek z vodstvom oddelka 

d) računovodstvo se seli z Aškerčeve ceste na Snežniško ulico in sicer v 5. nadstropje. Prav tako 

se selita Marinko Kondić – v 1. nadstropje (pisarna Barbare Luštek) in Marija Petek – v 3. 

nadstropje (bivša pisarna Uroša Miklavčiča). 

e) predlogi za funkcije prodekanov 

- študijske zadeve – Alenka Pavko Čuden 

- vodja upravnega odbora – Petra Forte Tavčer 

 

f) izpostavi se problematika vpisa študentov s posebnimi potrebami 

 

Ad 6. 

- v času SNT pouka za študente tekstilne tehnologije ne bo, treba jih je pozvati, da se simpozija 

udeležijo  

- na programu bodo 3 uvodna predavanja, 12 predavanj in 19 posterjev 

- odvijala se bo okrogla miza: Kdo in kje smo tekstilci v SLO 

- vseh prijav je 52 

- za člane IRSPIN-a znaša kotizacija 35 € 

- 4.10. se po 13.30 uri pripravi predavalnica P2 

- Tomaž je zadolžen za ozvočenje 

- parkirnih mest ne moremo zagotoviti 



- knjižica izvlečkov je pregledana 

 

Ad 7. 

- potekala je 9. konferenca po vrsti, vsakič se odvija v drugi državi 

- predavanja so bila na solidnem nivoju 

- 40-50 udeležencev, največ iz Turčije, Kitajske, Češke, Poljske 

- izdana je bila knjižica razširjenih izvlečkov 

- v Tekstilcu bodo objavljeni recenzirani članki (14-15 prispevkov) 

- razmislimo, kdaj bi lahko organizirali to konferenco pri nas (morda 2019 ali 2021) 

- knjižico izvlečkov bomo posredovali preko Google Drive-a.  

 

Ad 8. 

- Alenka Pavko Čuden poroča o razgovoru s prof. Jakšićem. Profesor želi izdati svojo skripto (3. 

izdaja) v 20ih izvodih (Knjižnica in NUK). Predlagamo, da skripto najprej pregleda nosilec 

predmeta – Tatjana Rijavec in ugotovi, ali ta ustreza učnemu načrtu ter, ali je za učni proces 

potrebna  

 

- Tatjana Rijavec predstavi novosti Tekstilca, pokaže nam aktualni seznam za citiranje. 

Predlaga, da se Scopus uporablja kot podatkovno bazo ter pove, da smo od julija naprej 

vključeni v bazo DOAJ (brezplačna) 

 

- Tanja Podbevšek pove, da je podjetje Lisca zainteresirano za zaposlitev Barbare Rajar s 

1.1.2018. Zaradi vedno večjih potreb podjetja bo Tanja Podbevšek Barbaro usposabljala do 

pričetka zaposlitve. 

 

- Dunja Šajn Gorjanc pove, da se pripravlja promocijska brošura za ITGTO, kasneje se naj bi se 

izdelal še plakat. 

 

 

 

Zapisala Barbara Golja 

 

 

 


