Zapisnik 71. sestanka KTOI, z dne 2.3.2018
Prisotni: P. Forte Tavčer, A. Demšar, B. Simončič, B. Golja, Ž. Zupin, D. Šajn Gorjanc, A. Vilar, K.
Kostajnšek, D. Leskovšek, M. Bizjak, S. Kek, T. Rijavec, B. Tomšič
Dnevni red sestanka:
 pedagoška dejavnost,
 habilitacijske zadeve,
 raziskovalna dejavnost,
 poročilo s kolegija OTGO in senata NTF,
 razno.
Zapisnik 70. sestanka KTOI je bil sprejet.
Ad.1
- Obisk informativnega dneva je bil nekoliko manjši kot v študijskem letu 2016/17. Za smer tekstilstvo
se je zanimalo 14 dijakov.
- M. Bizjak je poročala o nedelovanju računalniškega programa Optitex. Razlog je nekompatibilnost
programa z operacijskim sistemom (OS) Windows 10, s čimer se računalničar Matej Fister ne strinja.
Kljub temu se ga je prosilo, naj na računalnikih v predavalnici za konfekcijo zamenja OS Windows
10 s starejšo različico. To je do pričetka predavanj uspel narediti le na 4 računalnikih, na ostalih
računalnikih pa še vedno deluje OS Windows 10, kar povzroča neodzivnost računalnikov, ko se
zažene program Optitex. Glede na delovanje računalnikov v torek 6.3.2018, ko bodo potekale vaje,
se bo odločilo, kako reševati problem.
- M. Bizjak je opozorila na preveliko porabo materiala na elektronskih statvah pri predmetih Tkanje
4a in 5a. V Tekstini, kjer so običajno snovali osnovo za potrebe izvajanja pedagoškega procesa, se
je pokvaril snovalnik. Na zalogi je še 500 m osnove, ki pa bo ob negospodarni porabi kmalu pošla.
Glede na to je M. Bizjak poziva, da se dogovori, koliko metraže naj pripada na študenta.
Predlog katedre: magistrskim študentom se dovoli tkati do 3 m, dodiplomskim študentom pa do
1 m. Za zaključne naloge se dogovori s skrbnico statev M. Bizjak.
- M. Kert bo do nadaljnjega na bolniškem dopustu. Pedagoški proces nadomeščajo B. Simončič, M.
Gorjanc in B. Tomšič. Vaje nadomešča N. Špička. Kako naj se ji pedagoška obveznost obračunala, se
bo N. Špička dogovorila z vodstvom. V referat je potrebno obvestiti J. Gorenjc, da bo opomnila, ko
bo potrebna zamenjava M. Kert kot članice komisije pri zagovoru diplomskih in magistrskih del.
- K. Kostanjšek je opozorila na potrebo po nakupu piezoelektričnega kristala, ki je potreben za
merjenje zvoka za določitev stopnje kristaliničnosti vlaken. Katedra odobri nakup.
- Ž. Zupin prosi katedro, da odobri projektno nalogo pri predmetu Tekstilije za interier. V sklopu
seminarja bi se s študenti naredil praktični izdelek.
Predlog katedre: glede izvedbe projektne naloge naj se Ž. Zupin dogovori z A. Pavko Čuden. V
bodoče je potrebno urediti manjšo spremembo učnega načrta in ure seminarja nadomestiti z
urami vaj. Na ta način je upravičena prisotnost tehničnega sodelavca.

Ad. 2
- T. Podbevšek je oddala vlogo za ponovno izvolitev v asistentko na področju tekstilstva. Vloga T.
Rijavec je bila potrjena na habilitacijski komisiji NTF in gre naprej v postopek na UL.
- Pri habilitacijskih vlogah oddanih od 31.1.2018 dalje se upošteva točkovalnik iz Sicrisa. Pri tem bo
potrebno ročno popravit točkovanje za revijo Tekstilec. Ker bo v tem primeru prišlo do neskladja
toč iz točkovalnika na Sicris-u z oddanim točkovalnikom je NTF poslala vprašanje na UL, kako ravnati
v tem primeru.

M. Bizjak je podala naslednja pojasnila habilitacijske komisije UL:
a) Pojasnilo glede pedagoškega in raziskovalnega delovanja na tuji univerzi
- Med pedagoško delo na tuji univerzi šteje sodelovanje v neposrednem pedagoškem procesu
in tudi različne druge pedagoške aktivnosti: sodelovanje s tujimi visokošolskimi učitelji,
priprava skupne študijske literature, priprava in izvajanje skupnih študijskih programov. Kot
dokazila za vključenost v ostale pedagoške aktivnosti mora kandidat priložiti ustrezna
potrdila.
- Za pedagoško delovanje na tuji univerzi se vabljena predavanja lahko upoštevajo, če so bila
izvedena znotraj z Merili zahtevanega časovnega pogoja delovanja v tujini. Pogoj je tudi, da
je bilo izvedenih več vabljenih predavanj, ter da so bila predavanja izvedena v okviru
akreditiranega
študijska
programa
na
univerzi
gostiteljici.
- Raziskovalno delo v funkciji somentorstva ali mentorstva (pomoč študentom pri pripravi
diplomske oz. magistrske naloge oz. doktorske disertacije) kandidat lahko uvrstiti med
pedagoško
dejavnost,
ki
jo
lahko
tudi
ovrednoti
s
točkami.
Izključno raziskovalno delo v laboratoriju šteje lahko le med raziskovalne aktivnosti. Le-te se
ne morejo ovrednotiti s pedagoškimi točkami, vseeno pa kandidat – če je delovanje v tujini
trajalo z Merili predpisano dobo – s tem lahko izpolni izvolitveni pogoj delovanja na tuji
univerzi ali raziskovalni instituciji.
b) Pojasnilo HK UL glede izvolitve v naziv izredni profesor – pogoj delovanja v tujini:
vloge do 3.11. 2021 (prehodno obdobje): najmanj 3 mesece, od tega neprekinjeno vsaj 30
dni, vloge od 3.11. 2021 dalje: najmanj 3 mesece neprekinjeno.
Ad. 3
- ARRS je odobrila prehod v II. fazo trem projektom; prijaviteljice M. Gorjanc (temeljni projekt), J.
Vasiljević (temeljni podoktorski projekt), N. Špička (aplikativni podoktorski projekt).
- ARRS razpis Paket 17 za nakup raziskovalne opreme: vodje programskih skupin so se dogovorili, da
bodo prijavili 1 projekt za nakup SEM mikroskopa, podjetja FEI.
Ad. 4
P. Forte Tavčer je podala poročilo kolegija OTGO in senata NTF:
- uspešno se je zaključila prenova 1. nadstropja,
- študentje bi sodelovanjem s kariernim centrom tudi letos priredili Karierni dan SPID.
Potrebno je predlagati koga iz industrije naj se na dogodek povabi,
- pravilnik o založništvu še ni bil potrjen na senatu NTF. Sklican bo sestanek pod katero točko
pravilnika naj se uvrsti revija Tekstilec.
Ad. 5
- povabljeni smo bili na aktivno udeležbo Šole IRSPIN, ki bo potekala 19. in 20. aprila 2018. A. Demšar
razmisli o pripravi predavanja na temo Vhodna kontrola visokozmogljivih vlaken –
spektrofotometrične metode in ekstrakcije.
- Določi se kvota, koliko znanstvenih člankov naj vsak raziskovalec katedre objavi v tekočem letu.
Predlog katedre: vsak raziskovalec naj v letu 2018 objavi vsaj 1 znanstveno raziskovalni članek v
reviji Tekstilec in vsaj 1 znanstveno raziskovalni članek v drugi reviji, ki jo indeksira SCI, pri čemer
naj citira eno delo objavljeno v reviji Tekstilec (samocitati niso dovoljeni).
- Konec maja ali v začetku junija nas bosta obiskali dve raziskovalki iz University of Bielsko-Biala iz
Poljske.
- A. Demšar do nadaljnjega nadomešča M. Kert pri koordinaciji izmenjav v okviru programa Erasmus.

Zapisala: B. Tomšič

