
Zapisnik on-line 14. sestanka KTOI z dne 9.2.2021 
 
 
Prisotni: M. Gorjanc, T. Podbevšek, M. Bizjak, P. Forte Tavčer, K. Kostajnšek, B. Tomšič, K. 
Brenčič, A. Demšar, B. Simončič, A. Vilar, M. Leskovšek, Ž. Zupin, A. Verbič, K. Jazbec, B. Golja, 
T. Rijavec, D. Šajn Gorjanc, A. Pavko Čuden in M. Kert 
 
 
Dnevni red: 
1. študijska dejavnost 
2. promocija KTOI (Informativni dan) 
3. habilitacijske zadeve (poročevalci za K. Kostajnšek) 
4. raziskovalna dejavnost 
5. razno (sprememba režima ključi Snežniška 5) 
 
 
Zapisnik sestanka KTOI z dne 18.1.2021 je sprejet. 
 
Ad 1. 
M. Gorjanc obvesti člane kateder, da se bo na KTOI izvajal študijski proces v letnem semestru 
klasično in ne več po blokih, enako velja za KIGT, le KOTO bo nadaljeval z blokovskim načinom 
izvajanja pedagoškega procesa. Nosilci predmetov naj pravočasno obvestijo izvajalce pri 
predmetih o vsebini ali načinu dela, da se lahko dobro pripravijo na vaje, seminar, ipd. 
 
M. Bizjak je podala Komisiji za študijsko dejavnost odstopno izjavo z mesta predsednice 
Komisije za diplomska in magistrska dela. Delo predsednika naj bi prevzel nekdo s KIGT, saj 
imajo največ diplom. V komisijo mora vsaka katedra predlagati člana, ki bo zadolžen za izbor 
članov komisije za diplomska dela posamezne katedre. M. Gorjanc predlaga sodelavca S. 
Pračka, ki se je na podlagi predhodnega sestanka s predstojnico KTOI s predlogom strinjal.  
Člani katedre se strinjajo s predlogom in je s tem predlog potrjen. Člani KTOI so bili enotnega 
mnenje, da je M. Bizjak preteklo delo izvedla izredno vestno in profesionalno in smo hvaležni 
za njeno delo. Delovne naloge člana za določanje komisije za zagovor diplomskih nalog so: 
pregled naslova diplomskega dela (izvirnost, neponovljivost), izbira članov komisije, ki 
ustrezajo področju diplomskega dela (kar ni nujno za predsednika komisije za zagovor). Pri izbiri 
članov v komisijo za oceno in zagovor je M. Bizjak vedno upoštevala tudi obremenitve (npr. 
opravljanje različnih funkcij na OTGO ali NTF) sodelavcev.  
P. Forte je vprašala ali obstaja mandat za to funkcijo. Odgovor M. Bizjak je bil 2 leti (čeprav je 
bila M. Bizjak več let). Novoizvoljeni kandidat bo pričel s funkcijo septembra 2021. 
Trenutno ima KTOI dva člana v Komisiji za študijsko dejavnost, in sicer obe skrbnici študijskih 
programov A. Pavko Čuden in D. Šajn Gorjanc. 
 
Do konca meseca februarja 2021 je treba zapisati vse posodobitve (spremembe) učnih načrtov 
na dodiplomski in podiplomski stopnji (obrazci so na MS Teams), da bodo lahko skrbniki 
programov do marca uredili celotne dokumente in jih predali naprej.  
 
Pri pripravi urnika za letni semester je treba upoštevati, da bo urnik narejen naprej za 
predavanja in nato za vaje, ki se v prvem tednu še ne pričnejo izvajati. 



 
 
Ad 2.  
Ž. Zupin poroča, da bo Informativni dan 12 in 13.2.2021. Spletne predstavitve študijskih 
programov bodo potekale prek aplikacije Zoom. Na voljo bo tudi klepetalnica za morebitna 
vprašanja. Oglaševanje študija tekstilstva poteka prek FB, IG in tiskanih medijev. Predstavitve 
bodo ob 10:00 in 15:00 uri v petek 12.2.2021 ter ob 10:00 uri v soboto 13.2.2021. V okviru 
predstavitve po podan predmetnik, predstavljeni bodo laboratoriji in delo v njih, študentski 
projekti in splošne informacije glede vpisa. 
M. Gorjanc je pohvalila Ž. Zupin, ki je pripravila odlično in zelo privlačno predstavitev. Obe se 
strinjata, da je sodelovanje študentov v projektih PKP in Šipk odlična promocija KTOI in OTGO. 
Predstavitev bo naložena v MS Teams pod KTOI. 
Ker imamo na FB in IG skupni profil, je grafičnih objav več kot tekstilnih. Treba je poskrbeti za 
več tekstilnih objav. Za FB profil je priporočljivo več teksta in fotografija, za IG profil je poudarek 
na fotografiji in manj na tekstu. Fotografije za IG morajo biti avtorske oziroma mora biti zraven 
vir slike, v kolikor fotografija ni avtorska. 
 
 
Ad 3. 
K. Kostanjšek je podala 1. vlogo za izvolitev v naziv docent. Predlagani poročevalci so: M. 
Gorjanc, A. Pavko Čuden, Z. Stjepanović. Člani KTOI se strinjajo s predlaganimi poročevalci. 
 
Meseca januarja 2021 je habilitacijska komisija prejela 3 pozitivna mnenja poročevalcev za 
vlogo M. Gorjanc za 1. izvolitev v naziv izredni profesor. Vloga gre v obravnavo na UL. 
 
Habilitacijska komisija je prejela eno pojasnilo iz USKZ, seznanjena je bila z razpravo o 
pomembnih delih v slovenskem jeziku HK UL in prejela eno vprašanje: 

1. Začasna habilitacija kandidata s strani dekana, zaradi vključitve kandidata na 
raziskovalni projekt pred uradno pridobitvijo naziva kandidata v zaprošeni naziv ni 
mogoča. 

2. HK UL bo predlagala spremembo meril v delu, ki se nanaša na možnost uveljavljanja 
del v slovenskem jeziku kot pomembnih del. Spremembe je potrebno še pregledati in 
terminološko poenotiti oz. uskladiti (nastopi, delovanje, objave, dela).HK UL bo predlog 
poslala v potrditev Senatu UL v okviru paketa z drugimi spremembami in bo v tem 
okviru še enkrat pregledala morebitne popravke sprememb.HK UL posebej poudarja, 
da mora članica UL, ki bi predlagala opredelitev posameznih področij, na katerih 
nastopi v mednarodnem prostoru niso edino primerno merilo kakovosti in so za razvoj 
znanosti in stroke potrebne tudi objave v slovenskem jeziku, tak predlog ustrezno 
utemeljiti z analizo, vključno s kvantitativno analizo razmerij med objavami v 
slovenskem in tujih jezikih. 

3. Ali so asistenti lahko somentorji oziroma delovni mentorji pri diplomah in magisterijih? 
Asistenti ne morejo biti mentorji in somentorji (glej 7. člen Pravilnika NTF o diplomskem 
in magistrskem delu), lahko pa imajo status delovnega somentorja brez pravice 
glasovanja. Delovno somentorstvo se ne točkuje za habilitacije, možno pa ga je uvrstiti 
v predstavitev kandidata pri oddaji vloge za izvolitev v naziv. 

 
Ad 4.  



M. Gorjanc je prijavila bazični ARRS projekt, B. Tomšič je prijavila aplikativni ARRS projekt v 
sodelovanju z Gorenjem. 
 
 
Ad 5. 
Sprememba režima vstopa v stavbo na Snežniški ulici 5 v času zaprtja stavbe. Vstop bo mogoč 
le z zadnje strani (parkirišče) z uporabo prstnega odtisa zaposlenega, ki vstopa v stavbo. Podati 
je treba tehten razlog v kolikor se z režimom ne strinjamo. 
 
M. Gorjanc predlaga, da med najpomembnejše dogodke v letu 2020 uvrstimo: 
- sodelovanje v Noči raziskovalcev (Hiša eksperimentov) 
- Virtualna razstava FUTURE MATERIALS 
- razstava projekta Štumf v SEM 
 
M. Kert poroča, da prihajata na izmenjavo le 2 študenta, preostali prijavljeni študenti so 
izmenjavo odpovedali zaradi trenutne situacije Covid-19 ali so bili zavrnjeni zaradi neustrezne 
prijavne dokumentacije. 
 
T. Rijavec poziva k pripravi strokovnih prispevkov za prilogo revije Tekstilec. Ž. Zupin bo 
pripravila gradivo za pretekli projekt Šipk, B. Tomšič bo pripravila gradivo za pretekli projekt 
PKP. 
 
B. Simončič poziva, da nosilci predmetov na doktorskem študijskem programu pregledajo 
vsebine predmetov in do 25.2. podajo morebitne spremembe vsebin, imena izvajalcev. Poziva 
k pregledu obveznih in neobveznih vsebin. 
 
Zapisala: M. Kert 


