
Zapisnik 72. sestanka KTOI, z dne 30.3.2018 

 

Prisotni: P. Forte Tavčer, B. Simončič, M. Bizjak, M. Gorjanc, B. Golja, Ž. Zupin, D. Šajn Gorjanc,  

S. Kek, T. Rijavec, B. Tomšič, M. Leskovšek, T. Podbevšek, J. Vasiljević 

 

Dnevni red sestanka: 

o pedagoška dejavnost, 

o habilitacijske zadeve, 

o raziskovalna dejavnost, 

o poročilo s kolegija OTGO in senata NTF, 

o razno (Šola Irspin, SNT). 

Zapisnik 71. sestanka KTOI je bil sprejet. 

 

Ad.1. 

Spremembe neobveznih in obveznih vsebin programov 

- Spremembe obveznih in neobveznih vsebin študijskih programov bo potrebno oddati na 

aprilsko sejo ŠK OTGO. 

- Rok za oddajo sprememb je 6.4.2018 za obravnavo na ŠK OTGTO, ki bo v ponedeljek 9.4.2018. 

Odsotnost 

- Zaradi bolniške odsotnosti M. Kert, njene pedagoške obveznosti izvajajo B. Simončič, M. 

Gorjanc in B. Tomšič. V prihodnje bo imela M. Kert polovični delovni čas, tako se omenjene 

sodelavke v prihodnjem tednu sestanejo s predstojnico P. Forte Tavčer glede nadaljnjega 

izvajanja pedagoških obremenitev, ki jih izvaja M. Kert. 

Ad. 2. 

Na spletni strani UL so objavljene spremembe in novo neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve 

v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL (velja od 20.3.2018). 

Nekateri poudarki iz sprememb meril UL: 

- Izpopolnjevanje količinskih pogojev za izvolitev v naziv je le pogoj za obravnavo vloge za 

izvolitev in ne ustvarja pravice do izvolitve (pomembna so poročila poročevalcev). 

- Članica seznani kandidata z negativnimi ocenami poročevalcev in/ali negativnim mnenjem 

študentskega sveta oz. ga na njegovo zahtevo seznani tudi s pozitivnimi ocenami in mnenjem 

(niso razvidni podatki o imenih poročevalcev). Kandidat se lahko v roku 3 delovnih dni od 

prejema opredeli do vsebine negativnih ocen oz. negativnega mnenja študentskega sveta. 

- Vloga za izvolitev v naziv mora vsebovati: .. Bibliografijo v obliki izpiska iz COBISS-a oziroma 

dokazila o zasnovanih in izvedenih znanstvenih ali umetniških delih. Na vprašanje NTF glede 

izpisov iz SICRIS-a, ki še niso usklajeni z interpretacijami meril članic, je bil odgovor KHKZ UL: 

vsi oddajo samo izpis iz SICRIS-a, mogoče je ročno spreminjanje točkovalnika (prekategorizacija 

člankov). V primeru težav se lahko kontaktira predstavnico IZUM-a (go. Lidijo Curk). 

- Če habilitacijska komisija univerze ni dala soglasja za izvolitev, lahko kandidat, ki je prosil za 

izvolitev v višji naziv, v roku 14 dni od prejema sklepa habilitacijske komisije UL o zavrnitvi 



soglasja, na članici zaprosi za ponovno izvolitev v trenutni naziv in postopek se nadaljuje kot 

postopek ponovne izvolitve. 

- Pristojni organ za izvolitev v naziv zavrne vlogo kandidata zaradi znanstvene nepoštenosti ali 

hujših kršitev etičnih načel znanstvenega ter umetniškega dela. V tem primeru kandidat ne 

more več zaprositi za izvolitev v naziv na UL. 

Pojasnila k Statutu UL (Statut UL-neuradno prečiščeno besedilo, z dne 3.3.2018). Na delo HK se statut 

nanaša v naslednjih členih: DELOVNA TELESA SENATA UL: Habilitacijska komisija UL (55. in 56. člen). 

 

Ad. 3. 

- Za projekte, ki so bili oddani še ni znanih informacij. 

 

Ad. 4. 

Poročilo s kolegija OTGO 

Dne 7.3.2018 je bila 8. seja kolegija OTGO. 

- Predstojnica OTGO je predlagala za svojo namestnico prof.dr. Klementino Možina. Odločitev 

je bila sprejeta. 

- Predstojnica je predlagala, da se imenuje delovna skupina, ki bi oblikovala predlog, kako 

obeležiti 100. letnico UL v okviru OTGO in/ali NTF. Sklep kolegija je bil, da  predlaga za vodjo 

skupine A. Sadar, ostali člani skupine pa so še D. Muck, H. Gabrijelčič, B. Simončič, A. Pavko 

Čuden in D. Kirbiš. 

- V petem nadstropju je bilo nameščenih deset računalnikov za delo s programom Optitex, ki na 

sistemu Windows 10 sicer ne delujejo, tako je bil vzpostavljen sistem, da program Optitex sedaj 

lahko nemoteno deluje na desetih računalnikih. 

- Za vse račune, ki se izdajajo študentom, je potrebno pridobiti soglasje UO NTF. Zaenkrat gre 

predvsem za materialne stroške pri digitalnem tisku tekstila, pojavljajo pa se zamisli o 

podobnih pristopih pri drugih storitvah. 

- Zaradi tega ker so žakarske statve dotrajane in ker je tudi količina osnove, ki je še na voljo 

omejena, skrbnica statev M. Bizjak predlaga, da se omeji količina natkanega blaga na 1 tekoči 

meter (t.m.) za dodiplomske študente, ter na 3 t.m. za podiplomske študente, ki so izbrali 

izbirne predmete Tkanje 4a, 4b in 5a ter podiplomske študente NTOM. Tkanje za diplomske in 

magistrske naloge se omeji na 3 t.m. Vsa morebitna odstopanja od normiranih količin mora 

odobriti skrbnica statev (M. Bizjak). 

- Karierna svetovalka in ŠS NTF predlagata, da se tudi letos organizira karierni dan »Spid« na 

OTGO, kar kolegij OTGO podpira. Organizatorji naj sami izberejo program in termin dogodka. 

OTGO bo sodeloval s predlogi za vabljene strokovnjake iz gospodarstva. 

- KOTO je izpostavila težave pri količini spletnega prostora na naših internetnih straneh. Na to 

temo so se sestali predstavniki kateder s skrbnikom spletnih strani, da se pregleda morebitne 

težave na spletnih straneh. Pregledali in uredili so  zakup večjega prostora na strežniku.  

- Morebitne pripombe glede spletne strani naše katedre je potrebno pošiljati M. Leskovšek, ki 

je skrbnica spletnega mesta KTOI. 

Poročilo s senata NTF 

- Odobrene so bile vse teme magistrskih del. 

- Sprejet je bil pravilnik o Založniški dejavnosti na NTF 

- Finančno poročilo: prof. Medved opozarja na smotrno porabo finančnih sredstev. 

- Prenova stavbe na Aškerčevi se je podaljšala, sorazmerno so tako tudi stroški prenove višji. 



- Postavljena je bila disciplinska komisija. Imenovani člani komisije so: Bojana Boh Podgornik, 

Boštjan Rožič in študent Gregor Hvala. 

Ad. 5. Razno 

- Dne 30.3.2018 je bil kolegij dekana na temo finančne stanja NTF. Izpostavljeno je bilo slabo 

finančno stanje NTF. Predstojnica OTGO meni, da je to sicer posledica večjih izdatkov v tem 

letnem obdobju (plačilo honorarjev, licenc za programe..) 

- Predstojnica OTGO je ob tem poročala, da na našem Oddelku ni negativnega stanja na 

nobeni stroškovni postavki. 

- Glede na predstavljeno finančno stanje NTF je bil sprejet ukrep, da do nadaljnjega v FRS ne 

podpisujejo naročilnic, tudi če je denar na posameznem stroškovnem mestu. 

- Predstojnica KTOI je že zaprosila za obrazložitev glede sprejetih ukrepov, saj o tem ni bil 

nobeden predhodno obveščen. 

- Potrebno je razmišljati grede racionalne porabe finančnih sredstev na KTOI, saj je v prihodnjem 

letu sejem ITMA in sicer od 20. do 26.6.2019 v Barceloni. Prav tako je v prihodnjem letu tudi 

še eden pomemben sejem za našo katedro in to je Techtextil od 14. do 17.5.2018 v Frankfurtu. 

Šola Irspin 

- Na Šoli Irspin bomo sodelovali z dvema predavanjema z naslovom:  

        Kvalitativne analitske metode (Andrej Demšar) in 

        Vključevanje čustev pri snovanju novih izdelkov in Kansel inženiring (Alenka Pavko Čuden) 

- Predlog za uspešne Alumne z naše katedre: Predstojnica KTOI je predlagala Alenko Bratušek  

za uspešne Alumne. Člani katedre so predlog podprli. 

- Katedra je podala dva predloga za sodelovanje pri obeleženju 100. letnice UL in sicer: 

- Organizacija dneva doktorandov v obliki simpozija z izdanim zbornikom leta 2019 

- Monografija Sodobne tekstilije skozi objektiv 

Simpozij SNT 

Glede datuma prihodnjega simpozija SNT smo se dogovorili, da bi bil simpozij SNT organiziran 

predvidoma v naslednjem letu 2019. Vsekakor pa bo ta tema aktualna tudi na prihodnjih sejah KTOI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisala: Dunja Šajn Gorjanc 


