
Zapisnik 68. sestanka KTOI, z dne 1.12.2017 

 

Prisotni: B. Simončič, M. Bizjak, M. Gorjanc, M. Kert, B. Golja, Ž. Zupin, J. Vasiljević, T. Stergar,  
                T. Podbevšek, D. Leskovšek, S. Kek, A. Vilar, D. Šajn Gorjanc 
 

Dnevni red sestanka: 
1. Pedagoška dejavnost 
2. Habilitacijske zadeve 
3. Raziskovalna dejavnost 
4. Poročilo s kolegija OTGO in senata NTF 
5. Razno 
 

Zapisnik 67. sestanka KTOI je bil sprejet. 

 

Ad. 1 

- Zadnji popravki obremenitev učiteljem in asistentom so bili poslani 1.12.2017. Do današnjega 

sestanka je bilo potrebno javiti morebitne popravke. V ponedeljek 4.12.2017 bodo obremenitve 

poslane na UL. 

- Na UL so bila sprejeta nova Merila za vrednotenje pedagoškega dela. Učitelj, ki opravlja vaje, se mu 

pri izračunu obremenitve šteje faktor 0,6; ne glede na naziv, ki ga ima (docent, izredni profesor, redni 

profesor), medtem ko asistent (docent), ki izvaja predavanja, se mu pri izračunu obremenitve šteje 

faktor 1,667.  

- B. Simončič je poročala, da so na UL sprejeli novi pravilnik za doktorski študij, ki je dostopen na spletni 

strani UL. Od š.l. 2019/20 se bo 3-letni doktorski program razširil na 4-letnega. Do 1.3.2018 je potrebno 

javiti večje spremembe. Po novem bo tudi imenovana tričlanska komisija, ki bo spremljala doktorskega 

študenta.  

- Poleg dosedanje obveznosti doktoranda, ki predstavlja objavo najmanj enega znanstvenega članka s 

področja doktorata v reviji, ki jo indeksira SCI, SSCI ali A&HCI, bo doktorand pred zagovorom doktorske 

disertacije imel tudi javno predstavitev doktorskega dela. Po novem pravilniku bo doktorand že na 

začetku študija tudi izbral mentorja za izdelavo doktorske disertacije. 

Ad. 2 

Kolegij OTGO in nato še Senat NTF sta potrdila predlagani čistopis Meril za izvolitve v naziv, ki so bila 

spremenjena na predlog OTGO. Spremembe se nanašajo na pogoje za izvolitev na področju objavljenih 

znanstevnoraziskovalnih del, ki so lahko odslej za vse nazive v I. in II. skupini revij, odpravlja se torej 1., 

2. in 3. kvartil. 

 

 

 

 



Ad. 3 

- Prodekan za ZRD je po novem prof. dr. Andrej Šmuc iz Oddelka za geologijo. Prodekan za ZRD je uvedel 

nov način obveščanja o pomembnejših dogodkih s tega področja – spletne strani NTF: 

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/, o čemer smo bili obveščeni po e-pošti.  

- V tem letu 2017 smo na OTGO v sklopu Paketa 16 pridobili nov laboratorijski aparat za sušenje, 

kondenziranje in fiksiranje s premazovalno enoto za papir in tekstil. Vljudno vsi vabljeni, da se 

pridružite v tednu Univerze, natančneje v četrtek, 7. 12. 2017 ob 9. uri v tehnološkem laboratoriju (4. 

nadstropje), kjer bo delovanje naprave na kratko predstavljeno. 

Ad. 4 

- Po novem lahko do zapisnikov kolegija OTGTO dostopamo preko intraneta, zapisnika 3. in 4. kolegija 

OTGO nam je poslala P. Forte Tavčer, predstojnica OTGO. 

- Iz zapisnika 4. Kolegija OTGO velja spomniti, da se s 15. 1.2018 pričnejo gradbena dela v prvem 

nadstropju, zato bo moten pouk v zadnjem tednu predavanj – onemogočen bo dostop do P101, P104, 

P105. Med drugim se bo FRS začasno (en mesec) preselila v sobo raziskovalcev v 4. nadstropju. KTOI 

se s tem strinja, pri čemer raziskovalki J. Vasiljević in D. Štular ostaneta v sobi raziskovalcev, M. Fistru 

pa se dodeli ustrezen prostor za delo, prav tako v sobi raziskovalcev. Predviden zaključek del je v sredini 

februarja. 

- Novoletno srečanje NTF bo zaradi prenove na Aškerčevi tudi letos pri nas v 5. nadstropju in sicer 

21.12.2017 ob 12h. V petek 22.12. bo organiziran tradicionalni bowling v klubu 300. 

- Tudi tradicionalno praznovanje KTOI ob pizzi in sproščenem klepetu bo organizirano v petek 22.12. 

2017. 

Ad. 5 

- M. Petek je obvestila, da je naša raziskovalna skupina: Katedra za tekstilno in oblačilno inženirstvo 

urejena. Tudi J. Rozman je premeščena v raziskovalno skupino na KIGT. 

- Predstojnica B. Simončič je z veseljem razglasila, da ima naša raziskovalna skupina največje število 

SICRIS točk na celotni NTF . 

- M. Kert je sporočila, da je organizirana ekskurzija študentov v podjetje Inplet Sevnica. Ker je 

organiziran večji avtobus se lahko ekskurzije udeleži še kdo. 

- V letnem semestru prideta dva Erasmus študenta iz Lodz University of Technology (Poljska). Seznam 

predmetov, ki sta jih izbrala je M. Kert že poslala izbranim nosilcem predmetov. 

- M. Kert je sporočila, da ima Komisija za mednarodno dejavnost 350 EUR na voljo, ki se jih lahko porabi 

do naslednjega štud. Leta, predvsem za promocijo študijskih programov na tuji univerzi, lektoriranje 

in podobnim v povezavi z mednarodno dejavnostjo. 

- T. Podbevšek je podala pobudo o promociji tekstilstva na naših hodnikih v obliki razstave izdelkov 

naših študentov, ki bi jih izdelali pri tekstilnih predmetih.  

- Ž. Zupin je povedala, da se bo iz predlogov, ki nam jih je poslala za naslednjo številko e-biltena članic 

3+23, predstavil projekt APPLAUSE (poslati do 12.12.2017 Tini Premelč). 

- M. Bizjak poroča glede težav pri izvajanju vaj na Optitexu, da trenutno poteka komunikacija med M. 

Fisterjem in serviserjem, ki je določen s pogodbo. 

 

Zapisala: D. Šajn Gorjanc 

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/raziskovanje/raziskovalno-delo/

