
Zapisnik 73. sestanka KTOI, z dne 11.5.2018 

 

Prisotni: B. Simončič, M. Bizjak, A. P. Čuden, A. Demšar, M. Gorjanc, B. Golja, D. Š. Gorjanc, B. 

Tomšič, K. Kostanjšek, D. Štular, M. Leskovšek 

 

Dnevni red: 

- pedagoška dejavnost (Erasmus študenti, Erasmus obiski), 
- habilitacijske zadeve (določitev poročevalcev), 
- raziskovalna dejavnost,  
- poročilo s kolegija dekana in senata NTF, 
- priprava plana porabe materialnih sredstev v letu 2018 in 2019, 
- razno. 
 

Zapisnik 72. sestanka KTOI je bi sprejet. 

 

1. Pedagoška dejavnost: 

 P.  Čuden se 15. 5. 2018 pogovori s z izvajalcem predmeta Matematika na NTO programu 

o načinu izvajanja predavanj. 

 Po zasedanju majske študijske komisije na OTGO se bo pripravil seznam obveznih in 

izbirnih predmetov za št. leto 2018/19. 

 Erasmus študenti, ki prihajajo  v št. letu 2018/19 izražajo nezadovoljstvo zaradi 

nerazpisanih vsebin s področja pletenja, tkanja in barvanja (ki pa so se v preteklosti za 

Erasmus študente že izvajale). Nosilci teh predmetov (A. P. Čuden, M. Bizjak in M. 

Gorjanc) so se strinjali, da predmete ponovno razpišejo. Nekaj finančne podpore se bo 

v ta namen lahko črpalo iz dodatnega - Razvojnega stebra: NTF pripada 3-4 % vseh 

sredstev razvojnega stebra (250.000 eur). 

 

2. Habilitacijska dejavnost: 

 Prispele so štiri vloge za izvolitve v nazive:  

1. A. P. Čuden je zaprosila za izvolitev v naziv redne profesorice; določili so se 

poročevalci: prof. dr. Zoran Stjepanović (UM), prof. dr. B. Simončič in prof. dr. A. 

Demšar, 

2. K. Kostanjšek je zaprosila za ponovno izvolitev v naziv asistentke; določili so se 

poročevalci: M. Bizjak, D. Š. Gorjanc in M. Gorjanc, 

3. Ž. Zupin je zaprosila za ponovno izvolitev v naziv docentke; določili so se 

poročevalci: A. P. Čuden, M. Bizjak in izr. prof. Ivana Salopek Čubrić (TTF Zagreb) 

in 

4. T. Rijavec je zaprosila za ponovno izvolitev v naziv izredne profesorice; določili so 

se poročevalci: A. Demšar, V. Bukošek in prof. dr. Edita Vujasinović (TTF Zagreb). 



 Poenoti se število točk pri točkovanju objav v reviji Tekstilec. Znanstveni prispevek 

(izvirni in pregledni znanstveni članek) v slovenskem jeziku se točkuje s 5 točkami, 

znanstveni prispevek v angleškem jeziku pa se točkuje s 6 točkami.  

 

3. Raziskovalna dejavnost: 

 V okviru ARRS razpisa: Paket 17 je bil odobren nakup SEM opreme proizvajalca FEI. 

Skrbnica opreme bo M. Gorjanc. 

 Nabavili so se manjkajoči deli aparata za merjenje zvoka: kristali. Aparat bo lociran pri K. 

Kostanjšek. Aparat se doda na seznam RIC opreme. 

 

4. Poročilo s kolegija dekana in senata NTF : 

 

 Budno se spremlja likvidnost NTF; NTF ima odprto veliko terjatev; potrebno pa je plačati 

še obnovo prostorov. 

 9. 5. se je izvedel odhod zadnjih delavcev z Aškerčeve 12. S tem se je obnova prostorov 

zaključila. 

 A. Demšar poroča, da se je Komisija za kakovost udeležila Posvetovanja o zadovoljstvu 

zaposlenih, ki je potekalo na FDV. V ta namen nas 16. 5. 2018 obišče predstavnica FDV 

in predstavi delovanje sistema kakovosti na njihovi fakulteti.  

 A. P. Čuden poroča, da Karierni centri UL pripravljajo praktično delavnico »Faksi v praksi« 

(od 28. – 31. 8.2018, 1,5 ur/dan). Delavnica bo služila kot neinformativni dan za dijake 

in se bo izvajala na različnih lokacijah. T. Premelč povprašuje ali bo OTGO pri delavnici 

sodeloval ali ne (drugi NTF oddelki ne bodo sodelovali). Vprašanje se je predalo Komisiji 

za promocijo študijev. 

 A. P. Čuden poziva k uporabi sodobnih poti za promocijo študija tekstilstva. V ta namen 

KTOI (po vzoru KOTO) ustanovi svoj socialni profil (Facebook, Instagram, ..). Skrbnica bo 

M. Gorjanc.  Poleg tega naj vsi, ki so v letu 2018 objavili svoje prispevke, pripravijo naslov 

prispevka, grafični izvleček in povezavo do prispevka (rok: junij 2018). 

 Vodstvo NTF poziva po varčnem ravnanju z denarjem: do 15. 6. naj vsak član katedre 

pripravi predviden plan porabe materialnih sredstev v okviru raziskovalne in pedagoške 

dejavnosti (obiski, konference, ipd) 

 Pri nakupu materiala za pedagoške vaje, naj tehniki najavo pripravijo skupaj z 

asistentom. 

 

5. Razno: 

 A. Vilar sporoča 14 dnevno odsotnost; pri čemer se bo pedagoški proces, v katerem 

sodeluje, izvajal nemoteno. 

 M. Kert sporoča nadaljnjo odsotnost do začetka meseca julija 2018. 

 T. Rijavec, zaradi obsežnosti dela z revijo Tekstilec, zaprosi za ustanovitev področnih 

urednikov revije (ca. 5 urednikov), pri čemer sama ostaja koordinator le-teh. Člani 

katedre se s predlogom strinjajo. Kdor je pripravljen sprejeti vlogo področnega urednika, 



naj se javi do 25. 5. 2018  (pri čemer je dobro, da je eden od urednikov tudi s strani 

KOTO). 

 S. Kek sporoča odsotnost od 11. – 25. 6. 2018. 

 

 

Zapisala: M. Leskovšek 

 


