
Zapisnik on-line 19. sestanka z dne 8.6.2021 
 
Prisotni: : M. Bizjak, K. Brenčič, P. Forte Tavčer, B. Golja, M. Gorjanc, K. Jazbec, M. Kert, K. Kostajnšek, 
M. Leskovšek, A. Pavko-Čuden, S. Praček, T. Rijavec, B. Simončič, B. Tomšič, J. Vasiljević, A. Verbič, Ž. 
Zupin, D. Šajn Gorjanc 
 
Dnevni red: 

1. študijska dejavnost  
2. habilitacijske zadeve 
3. raziskovalna dejavnost 
4. razno. 

 
Zapisnik prejšnjega sestanka KTOI z dne 8.6. 2021 je bil sprejet. 
 
Ad.1 
Za nami so trije dogodki in sicer: 
- informativni dan za 2. stopnjo 
- karierni dan SPID 
- Izberi.si 
 
Informativni dan za 2. stopnjo je obiskalo 6 TOI študentov in 1 OTO študentka, kar pomeni, da je bila 
udeležba večja kot lani. Tudi iz FKKT so povpraševali za vpis na 2. stopnjo.  
Informativnega dne za doktorski študij se je udeležila le 1 študentka. Ker je že dve leti le en vpis na 
doktorski študij, se bo potrebno pogovoriti o tem, kako le-tega povečati. 
 

Dogodka SPiD se je udeležilo okoli 27 oseb. Tudi tu je bila udeležba večja kot lani. Na dogodku so 
študenti prejeli informacije »iz prve roke« iz industrije. Svoje izkušnje in karierne poti so delili: 
TEKSTINA d.o.o. – Lucija Kobal in Vida Krkoč, INPLET PLETIVA d.o.o. – Helena Zidarič, TOSAMA d.o.o. 
– Andrej Zabret, TAPETNIŠTVO MEZGEC – Ljubica Mezgec. Dogodek je trajal uro in pol. 
 

Na dogodku Izberi.si so bili predstavljeni izbirni predmeti na tekstilstvu. Letos je bila udeležba precej 
manjša kot lani. 
 
Potrebne bodo spremembe študijskih programov tekstilstva, da povečamo vpis na NTO in NTOM. 
Vsak naj razmisli, kaj bi lahko spremenili in poda predloge. Na programu TOI bi lahko prakso 
premaknili na letni semester. Praksa naj ne bi več trajala 3 mesece, ampak le 2. Na temo sprememb 
študijskih programov bo sklican poseben sestanek.  Alenka Pavko Čuden pove, da je vse spremembe 
potrebno vključiti v samoevalvacijsko poročilo v decembru. 
 
Ad.2 
S. Praček je oddal vlogo za izvolitev v rednega profesorja. Določiti moramo poročevalce. S. Praček je 
predlagal: Matevž Pompe, Jelka Geršak, B. Simončič. Ker je B. Simončič so-avtorica dveh člankov, ne 
more biti poročevalka. Komisija bo pregledala tudi ustreznost Matevža Pompeta glede strokovnosti. 
Predlagamo A. Pavko Čuden.  
Na habilitacijsko komisijo javimo poročevalce:  
prof. dr. Matevž Pompe (UL FKKT) 
prof. dr. Jelka Geršak (UM7 Fakulteta za strojništvo) 
prof. dr. Alenka Pavko Čuden (UL NTF) 
 
Ad.3 
V sklopu Paketa 20 smo oddali prijavo za nakup mikroskopa. Prijavljajo se programske skupine, zato 
je bila podpisnica B. Simončič. Znesek za nakup mikroskopa se deli na tri dele: KIGT, KTOI in OMM. 
70 % financira ARRS, 30 % financira NTF, kar znese okoli 31.000 EUR. Nakup se izvede leta 2022/2023. 



V prihodnosti naj bi nabavili tudi nov žakarski stroj. 
 
Ad.4 
M. Gorjanc in T. Rijavec sta predavali na spletnem simpoziju, v okviru BIEN21- Trajnost v tekstilstvu. 
 
A. Demšar je poslal obvestilo o konferenci AUTEX. 
 
A. Pavko Čuden pove, da so v sklopu SLO-HR projekta organizirali on-line simpozij na temo 
»Interakcija tekstil-telo«, ki se ga je udeležilo 70-80 oseb. 
 
Laboratorijski red se nahaja na spletni strani in bo obešen v vsakem laboratoriju. M. Bizjak pošlje 
osnutek lab. reda za mehanski laboratorij. Najprej ga mora potrditi g. Jazbec, nato pa ga obravnavajo 
na kolegiju. Za naše laboratorije predlagamo sledeče odgovorne osebe: 

Preizkuševališče: vodja A. Demšar, skrbnik T. Stergar 
Desni laboratorij v 3. nadstropju: vodja T. Rijavec, skrbnica J. Rozman 
Laboratoriji v 4. nadstropju: vodja: B. Simončič, skrbnica Katja Jazbec/Veronika Vidmar 
Mali laboratorij v 4. nadstropju: skrbnica Petra Forte Tavčer 
Na kolegiju OTGO sporočimo predlagane vodje in skrbnike laboratorijev.  
 
D. Šajn Gorjanc z novim mandatom ne bo več skrbnica TOI programa, ker je preobremenjena z 
delom, saj poleg pedagoškega dela opravlja tudi funkcijo vodje Inštituta. Potrebno je razmisliti, kdo 
bo prevzel funkcijo skrbnika TOI programa. 
 
A. Demšar je oddal vlogo na kolegij OTGO, da se naslov Društva tekstilcev prenese na Snežniško 5. 
 
A. Pavko Čuden pove, da poteka v galeriji Cankarjevega doma predstavitev naše fakultete na panoju. 
Organizacijo vodi Tina Premelč. Ž. Zupin nam predstavi naš plakat. 
 
 
Zapisala: B. Golja 
Ljubljana, 21.6.2021 


