
Zapisnik on-line 15. sestanka KTOI z dne 4.3.2021 
Prisotni: M. Gorjanc, T. Podbevšek, M. Bizjak, P. Forte Tavčer, B. Tomšič, K. Brenčič, A. 

Demšar, B. Simončič, Ž. Zupin, T. Stergar, J. Vasiljević, A. Verbič, K. Jazbec, B. Golja, T. 

Rijavec, A. Pavko Čuden, S. Praček, D. Šajn Gorjanc,  M. Leskovšek in M. Kert 

 

Dnevni red: 
1. redna delovna uspešnost 
2. študijska dejavnost 
3. promocija KTOI (Informativni dan) 

4. habilitacijske zadeve 
5. raziskovalna dejavnost 
6. razno  

 

Zapisnik sestanka KTOI z dne 9.2.2021 je sprejet. 
S. Praček obvesti člane katedre, da v naslednjem letu ne bo sodeloval kot član za določanje 

komisije diplomskih nalog, saj so vsem komisijam na UL podaljšali mandat za eno leto. Torej, 

bi lahko s funkcijo člana za določanje komisije diplomskim nalogam lahko začel izvajati po 

prenehanju mandata pri Komisiji za pritožbe študentov na 2. stopnji UL. Zaradi tega je 

potrebno določiti novega člana komisije za določanje komisije za diplomske naloge čim prej. 
  

Ad 1. 
M. Gorjanc je obvestila člane katedre, da je redno delovno uspešnost članov katedre določala 

po sistemu nagrajevanja in da je redna delovna uspešnost ločena od rednega napredovanja. Pri 

določanju redne delovne uspešnosti je upoštevala obremenjenost članov, sodelovanje v 

komisijah, vodenje projektov in doktorskih študentov, vključenost članov v dejavnosti izven 

običajnih delovnih nalog, sodelovanje pri promociji, kot tudi na podlagi tega kar so člani 

katedre poročali. M. Gorjanc je poudarila, da je katedra raziskovalno-izobraževalna enota in 

da, so njena vrata odprta, če bi se kdo želel pogovoriti, kot tudi to, da se bomo v prihodnosti 

več pogovarjali o raziskovalnem delu. M. Gorjanc je tudi predlagala, da bi se v bodoče na 

urniku rezerviral termin za sestanke katedre, saj je zaradi razpršenosti urnika težko določiti 

termin sestanka, kjer bi lahko bili prisotni vsi člani katedre.  

T. Rijavec je vprašala, kateri kriteriji so bili obravnavani glede redne delovne uspešnosti in 

poudarila, da se ti kriteriji lahko razumejo kot motivacija za prihodnje delo članov katedre. Ob 

tem je izrazila dvom v objektivnost ocenjevanja. 
M. Gorjanc je naštela kriterije za ocenjevanje redne delovne uspešnosti in poudarila, da točno 

določene smernice za določanje kriterij niso bile podane kot tudi to, da imamo člani katedre 

različne funkcije in raziskovalno delo, ki ga izvajamo. Pri določanju ocen je upoštevala vse 

informacije, ki jih imela. Zaradi tega bo potrebno izboljšati komunikacijo z namenom izboljšati 

pretok informacij.   
P. Forte Tavčer je poudarila, da noben nima navodil in da so od tajnika dobili samo informacijo 

o tem kdo bo koga ocenjeval, in sicer: da bodo predstojniki katedre ocenjevali člane kateder in 

predstojniki oddelkov bodo ocenjevali predstojnike kateder. 
T. Podbevšek je poudarila, da bi bilo dobro postaviti en notranji kriterij za ocenjevanje redne 

delovne uspešnosti. 
J. Vasiljević je predlagala, da bi se vsak član katedre lahko pozanimal kako se je ocenjevanje 

redne delovne uspešnosti izvajalo v drugih institucijah.  
M. Gorjanc je zaključila to točko dnevnega reda z nasvetom, da vsak član katedre razmisli do 

naslednjega tedna kako bi lahko prispeval k razvoju katedre in k izboljšanju načina ocenjevanja 

redne delovne uspešnosti, oziroma podal predloge za objektivno ocenjevanje. Sestanek na to 

temo bo v četrtek 11.3.2021, ob 14ih, na MS Teams, v skupini KTOI.  



  
Ad 2. 
M. Gorjanc je obvestila o morebitnih spremembah predmetov in števila ur na programu 

»Oblikovanje tekstilij in oblačil«. Oblikovalci želijo umakniti tekstilno tehnologijo z njihovega 

programa in se sklicujejo na rezultate ankete (izvedene na 84 študentih), na podlagi katerih so 

zaključili, da študenti oblikovanja ne potrebujejo tekstilne tehnologije. Zaradi tega je potrebno 

akentirati tiste, ki so na trgu dela in ugotoviti kaj točno potrebujejo. 
Zaradi tega je T. Podbevšek pripravila anketo z namenom izvedeti katero znanje potrebuje 

industrija. Anketo je potrebno dopolniti in spremeniti preden gre v izvedbo. Tanja bo osnutek 

anketnega vprašalnika za industrijo naložila v MS Teams, v skupino KTOI. Pripravila bo bazo 

tekstilnih in oblačilnih podjetij na slovenskem tržišču. Anketa se bo izvajala prek gospodarske 

in obrtne zbornice Slovenije in alumni kluba tekstilcev in bo poslana vodilnim kadrom v 

industriji. Ker obstajajo tudi mikro podjetja, ki v omenjena združenja niso včlanjena, a na 

slovenskem tržišču vseeno uspešno poslujejo, je T. Podbevšek člane katedre prosila za pomoč 

pri dopolnitvi seznama podjetij. 
M. Bizjak je poudarila, da rezultati te ankete verjetno ne bodo vplivali na mnenje Katedre za 

oblikovanje tekstilij in oblačil. 
T. Rijavec je zanimalo kaj je vsebovala anketa, ki jo je Katedra za oblikovanje tekstilij in 

oblačil izvedla. 
K. Brenčič je kot ena izmed študentov, ki so izpolnjevali omenjeno anketo, naštela na kratko 

vsebino ankete. 
M. Gorjanc je zaključila to temo z dejstvom, da člani Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil 

želijo, da bi se naša katedra bolj vključila v njihove projekte in da se bomo o spremembah 

programa še pogovarjali, ko bo Katedra za oblikovanje tekstilij in oblačil imela točno izdelan 

koncept. Glede ankete, ki bi jo naša katedra pripravila in izvajala, je povedala, da moramo 

točno določiti namen ankete z namenom pridobivanja objektivne informacije, ki se lahko 

uporabi tudi za posodabljanje trenutnih predmetov na KTOI. 

M. Gorjanc je poudarila, da se študijski procesi, kot je seminar izvajajo v živo z maksimalno 

10 ljudmi, pri vajah je pa odvisno od kapacitete prostora. Vsi, ki delajo s študenti se morajo 

testirati na novi koronavirus. M. Gorjanc bo predlagala, da se sprejme dodatni interni akt 

fakultete, ki bi zajemal testiranje študentov na kovid. 
B. Tomšič je delila informacijo, da je za učitelje testiranje obvezno tudi po 21 dneh po drugem 

odmerku cepiva. 

A. Pavko Čuden je opozorila, da je potrebno posodobiti učne načrte in ji morebitne spremembe 

poslati do srede naslednjega tedna (do 10.3.2021). 
M. Kert je poročala, da je v tem ali naslednjem letu načrtovano obnavljanje Erasmus pogodb, 

saj se z letom 2021 iztečejo dosedanje pogodbe, izpolnjevanje »Learning agreement«-a bo 

potekalo online. Zaradi pandemije so vse pogodbe, ki so bile sklenjene do 2021 še veljavne. Iz 

Univerze v Borasu so sporočili, da v študijskem letu 21/22 ne bodo sprejeli študentov na 

izmenjavo (razlog Covid-19). Iz TTF Zagreb so obvestili, da zaradi novih pravil novega 

vodstva, z nami ne bodo več podpisali pogodbe v okviru Erasmus+, so pa pripravljeni 

sodelovati z nami pri drugih projektih.  

M. Kert bo poslala seznam predmetov za Erasmus študente za študijsko leto 21/22, nosilci 

predmetov ga pregledajo in ji sporočijo spremembe.  

M. Gorjanc je pozvala nosilce predmetov naj do naslednjega tedna sporočijo katere predmete 

bodo ponudili v angleškem jeziku (glej poslan mail 3.3.21). 

  
Ad 3. 

Živa je poročala, da se je dogodka »Informativni dan«, ki je potekal od 12. do 13. februarja, 

udeležilo 23 obiskovalcev. Vprašanj ni bilo veliko, in je bila predstavitev zadovoljiva.  



  
Ad 4. 
M. Bizjak je poročala, da je bila komisija za izvolitev Klare Kostajnšek v naziv docenta 

potrjena. Mateja Kert je dobila odločbo o ponovni izvolitvi v naziv docenta.   

Pod posebnimi pogoji (kot je izredna situacija zaradi epidemije kovid) je mogoče podaljšati 

naziv asistenta, v primeru naziva asistent se postopek obravnava na nivoju fakultete. 
  
Ad 5. 
M. Gorjanc je predlagala, da bi lahko na KTOI spletni strani začeli objavljati novice o 

objavljenih člankih članov katedre. M. Leskovšek je potrebno poslati vse informacije o novih 

projektih zaradi pridobitve informacij na spletni strani naše fakultete. 
B. Simončič je poročala, da so s strani članov naše katedre letos bile oddane 3 prijave za ARRS 

projekte (s strani M. Gorjanc, B. Tomšič in J. Vasiljević kot nosilci projektov). Dodatno je bila 

oddana še ena prijava za ARRS projekt, na kateri je član naše katedre (B. Tomšič) sodelujoč. 
A. Demšar je povedal, da je sodeloval pri prijavi projekta Behavioural change via TEXTILE 

EDUCATION at individual and collective levels following novel pedagogical paradigms to 

raise awareness for SUSTAINABILITY, ECODESIGN AND CIRCULAR ECONOMY. 
J. Vasiljević je povedala, da je gostujoči urednik revij Molecules in Polymers, MDPI, kot tudi 

član uredniškega odbora revij Molecules, in Polysaccharides, MDPI. 

M. Gorjanc je gostujoči urednik revije Molecules, MDPI. 

  
Ad. 6 

M. Gorjanc je povedala, da je za delo od doma ali za delo na drugi lokaciji potrebno izpolniti 

spletni obrazec Delo na domu, če pa delamo na lokaciji fakultete tega poročila ni potrebno 

oddati. Za tisti dan, ko je DD ali L v obrazec vpišemo število opravljenih ur in nato še opis 

dela. Za dan, ko je S, LD, B, se vpiše 0 ur in se ne poroča. Če je cel teden S, LD, B, se obrazca 

ne oddaja.  

M. Gorjanc po posredovala mail članom katedre glede programa izobraževanja Masterclass 

Innovating in Smart Textiles, ki ga je Danijela Zavec pripravila skupaj z ETP Bruselj. Podala 

je tudi predlog, da bi naša katedra mogoče lahko organizirala kakšen podoben program 

izobraževanja. 
T. Rijavec je sporočila, da jo je kontaktirala dr. Damjana Celcar s Fakultete za oblikovanje 

glede simpozija v sklopu BIENA, da bi lahko nekdo s KTOI predstavil novitete s področja 

trajnostnih tekstilij. Simpozij bo 2. junija. Člani KTOI bi lahko imeli v sklopu simpozija štiri 

predstavitve (10 min). T. Rijavec se bo pozanimala o dodatnih informacijah glede omenjenega 

simpozija. 

A. Demšar je sporočil, da bo DSC aparat kmalu postavljen za en mesec na naši fakulteti, delo 

na aparatu bo koordinirala B. Golja. A. Demšar bo člane katedre pravočasno obvestil kdaj bo 

točno aparat postavljen na naši fakulteti.  
B. Golja je povedala je bila ustanovljena komisija za ravnanje s osnovnimi sredstvi, s prof. dr. 

Jožefom Medvedom, kot predsednikom te komisije. Vsi bomo morali oddati vloge za 

obravnavo v tajništvo oddelkov, potem pa ji bo omenjena komisija obravnavala naprej. Primer 

so službeni računalniki, na katerih delamo od doma: ko bomo vzeli računalnik se izpolni 

zadolžnica, ko ga vrnemo pa razdolžnica. 
M. Kert bo skupaj z M. Leskovšek posodobila spletno stran za Erasmus izmenjave. 

T. Podbevšek je poročala, da se je udeležila seminarjev pedagoškega usposabljanja na daljavo.   
 

Zapisala: J. Vasiljević 
 


