
Zapisnik 20. sestanka KTOI, z dne 15. 9. 2021 
 
Prisotni: 
Marija Gorjanc, Anja Verbič, Stane Praček, Alenka Pavko Čuden, Matejka Bizjak, Klara Kostajnšek, 
Katja Jazbec, Brigita Tomšič, Katja Brenčič, Barbara Golja, Kert Mateja, Andrej Vilar, Tomaž Stergar, 
Mirjam Leskovšek, in preko MS Teams: Živa Zupin, Tatjana Rijavec, Tanja Podbevšek 
 
Zapisnik prejšnjega sestanka KTOI je bil sprejet. 
 
Dnevni red sestanka: 
1. Študijska dejavnost: priprave na študijsko leto 2021-22 (izvajalci) 
2. Habilitacijske zadeve 
3. Raziskovalna dejavnost 
4. Razno 
5. Predaja predstojništva 
 
Ad1 Študijska dejavnost: 
 
- Želja KTOI je, da se pouk izvaja na klasičen način (v živo), tudi ne na blokovski način. A. P. Čuden 

predlaga, da se vaje začnejo izvajati čim prej, prednost pa se da tistim vajam, ki se jih ne da izvajati 
na daljavo.  
 

- Ker je KOTO sklenil, da se bodo njihovi tehnološki predmeti izvajali blokovsko, se bo urnik na KTOI 
moral temu prilagoditi. 

 

- Skupaj smo pregledali seznam izvajalcev (vključno s tehniki) na posameznih predmetih. Gre za 
navedbo izvajalcev v 21/22 in ne za spremembo nosilcev predmetov. Pri nekaterih predmetih še 
ni povsem sigurno ali bodo izvajalci tisti, ki so sedaj navedeni. To je odvisno tudi od novih funkcij 
v novem mandatu (npr prodekanstvo) in obremenitev. 
 

- Potrebno se je strogo držati rokov oddaj diplomskega dela v pregled komisiji. Izven rokov ne bomo 
več pregledovali diplomskih nalog. 
 

- K. Kostajnšek in K. Brenčič bosta nadomeščali pedagoško delo Ž. Zupin v času njene odsotnosti 
(porodniška).  K. Brenčič je v ta namen zaposlena s polovičnim delovnim časom na mestu asistenta 
in polovičnim delovnim časom na ARRS projektu. B. Golja za čas odsotnosti Zupinove prevzame 
vodenje promocije študija tekstilstva v okviru Komisije za promocijo študijev na NTF. 
 

- Pregledali in določili smo število razpisanih vpisnih mest in minimalno število vpisanih za izvedbo 
študija v 2022/23. Številke ostanejo iste, kot so bile.  

 
- Določili smo nove tutorje za 21/22: NTO: 1. letnik B. Tomšič, 2. letnik Andrej Demšar, 3. letnik M. 

Kert; TOI 1. letnik M. Gorjanc, 2. letnik B. Tomšič, 3. letnik A. Pavko-Čuden; NTOM 1. in 2. letnik B. 
Simončič. 

 
- V oktobru bomo morali določiti člane za delo v komisijah. Ker D. Šajn Gorjanc ne bo več skrbnica 

programa TOI v novem mandatnem obdobju in posledično ne bo članica študijske komisije, bo 
nova članica študijske komisije za tekstilstvo na OTGO M. Gorjanc.  

 
- T. Premelč je sporočila, da bo pozdrav brucem online ob 17ih, več informacij še sledi. 

 



Ad2 Habilitacijska dejavnost: 
 

- T. Podbevšek je vložila vlogo za izvolitev v naziv docenta. Določi se ji naslednje poročevalce: 
M. Bizjak, A. Pavko-Čuden in izr. prof. dr. Andreja Rudolf (UM, Fakulteta za strojništvo). 
 

- M. Bizjak (habilitacijska komisija) sporoča, da morajo poročevalci pri ponovni izvolitvi 
kandidata v isti naziv imeti višji naziv kot kandidat. Javno preizkusno predavanje kandidata ob 
izvolitvi v naziv se mora izvesti v okviru rednega pouka (pred študenti) in ne le pred člani 
komisije – preizkusna predavanja tako v poletnem času niso mogoča.  
 

Ad3 Raziskovalna dejavnost: 
 

- do 1. 10. 2021 je potrebno M. Petek oddati vloge za najodličnejši raziskovalni dosežek na UL v 
2021. 
 

- na obisku so bili proizvajalci cinkovega oksida iz Nizozemske (Evercare), ki se zanimajo za 
sodelovanje na področju predenja vlaken in pletenja. 

 
Ad4 Razno: 

- Predavalnica VP je prenovljena. 
 

- V oktobru 2021 bo potrebno določiti po enega člana iz vsakega katedra OTGO za različne 

komisije. Trenutno stanje za novo mandatno obdobje za področje tekstilstva: senatorke: M. 

Bizjak, B. Tomšič, M. Gorjanc; članica habilitacijske komisije B. Tomšič; članica študijske 

komisije M. Gorjanc; skrbnice programov: TOI T. Podbevšek, NTO A. Pavko-Čuden, NTOM M. 

Gorjanc. 

 

- V oktobru se bodo pripravljale tudi eventualne kadrovske spremembe za leto 2022.  
 

- A. P. Čuden je izpostavila pomanjkanje asistentov na KTOI, kar posledično vodi v izvajanje vaj 
s strani visokošolskih učiteljev in ne asistentov: ena izmed rešitev je lahko tudi najem zunanjih 
sodelavcev z ustreznim habilitacijskim nazivom. Poleg tega opozori na problem pomanjkanje 
mladega kadra na KTOI, ki se bo pojavil v roku naslednjih 5 letih.  
 

- J. Vasiljević je s 1.9.2021 odšla delati v podjetje. Namesto nje bosta zaposleni 50 % Danaja 
Štular in 50 % Katja Jazbec.   
 

- Ž. Zupin je sedaj zaposlena 100 % na delovnem mestu visokošolskega učitelja.  
 

- Ob koncu leta 2021 se zaključujejo stari projekti: sredstva projektov višja od 1000 eur se 
prenesejo v naslednje koledarsko leto, nižja od 1000 eur se ne prenesejo (zato se naj porabijo 
do konca leta 2021). 

 
- Zaradi slabega vpisa na NTO program se predlaga okrepitev promocije študijev tudi na 

osnovnih šolah, s poudarkom na predstavitvi sodobnega tekstilstva; razmišlja se tudi o 
zmanjšanju ur matematike na NTO programu. 
 

- Anketa o potrebah kadrov v industriji se med podjetja še ni razdelila, saj jo je potrebno še 
dodelati (sestane se komisija za prenovo študijskih programov tekstilstva). 
 



- Nihče od pedagoških sodelavcev se ne odloči za izvajanje predmeta na daljavo (razen v primeru 
karantene). 
 

- Laboratorijski redi še niso obešeni, saj še ni bilo sestanka z varnostnim inšpektorjem – 
Jazbecem.  M. Eržena se spomni, da z njim skliče sestanek. 

 
Ad5 Predaja predstojništva 

 
- M. Gorjanc se ob koncu zahvali za vodenje KTOI zadnji dve leti in preda predstojništvo M. 

Bizjak. 
 

- Finančno stanje na KTOI je pozitivno (6.000 eur). 
 

- Do konca septembra naj se poročila za delo od doma (tudi za nazaj, če niso bila urejena) 
pošljejo M. Gorjanc, od 1. oktobra dalje pa se bodo poročila pošiljala M. Bizjak. 
 

- M. Gorjanc bo zaprosila Mareta Eržena naj v urnikih vseh članov katedre omogoči eno prosto 
uro, da se bomo lahko vsi udeležili sestankov katedre. Predlaga se dan, ko so običajno senati 
in kolegiji in se na ta dan v mesecu rezervira za sestanek KTOI. 

 
 
Zapisala: M. Leskovšek 


