
Zapisnik online sestanka KTOI z dne 10.11.2020 

Prisotni: B. Simončič, S. Praček, M. Gorjanc, T. Rijavec, K. Jazbec, M. Leskovšek, A. Verbič, A. 

Demšar, D. Šajn Gorjanc, M. Kert, Ž. Zupin, J. Vasiljević, K. Kostajnšek, S. Kek, M. Bizjak, T. 

Podbevšek, B. Golja, T. Stergar, P. Forte-Tavčer, A. Pavko-Čuden, B. Tomšič, K. Brenčič 

Dnevni red: 
1. habilitacijske zadeve 
2. študijska dejavnost, 
3. razno. 

 
Ad 1 

- Poročevalci za habilitacijo Katje Brenčič v asistenta s področja tekstilstva: doc. dr. 
Marija Gorjanc, doc. dr. Brigita Tomšič, prof. dr. Petra Forte Tavčer.  
K. Brenčič se mora habilitirati v asistenta, saj je edina možnost, da jo zaposlimo na ARRS 
projektu, kot raziskovalko. Ker K. Brenčič nima doktorata znanosti, mora imeti vsaj 
habilitacijo asistenta. 

- Poročevalci za habilitacijo doc. dr. Marije Gorjanc v izrednega profesorja s področja 
tekstilstva: prof. dr. Petra Forte-Tavčer, prof. dr. Matejka Bizjak, izr. Prof. dr. Sanja 
Ercegović Ražić (zunanji poročevalec, Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki 
fakultet) 

 
Ad 2 
Iz petletnega pregleda pedagoških obremenitev, je razvidno, da so visokošolski učitelji 
preobremenjeni, kljub temu, da nekateri asistenti poleg vaj izvajajo tudi predavanja in 
seminarje. V naslednjem študijskem letu bodo na KOTO zaposlili asistenta, ki bo prevzel 
nekatere vaje, ki jih trenutno izvaja T. Podbevšek. Študijski proces je potrebno izvajati na čim 
bolj kvalitetnem nivoju. Zato predlagamo, da se Ž. Zupin v popolnosti zaposli na mesto 
visokošolskega učitelja, da bo lahko sprostila nadobremenitve nekaterih učiteljev, sprostile se 
bodo vaje za obremenitve asistentov, asistentki T. Podbevšek in K. Kostajnšek pa naj se 
habilitirata v docentki s področja tekstilstva, da bosta lahko izvajali tudi predavanja in 
seminarje. 
 
Vsi nosilci predmetov naj prilagodijo učne načrte tako, da se lahko prilagajajo situacijam 
podobnim COVID, vendar tako, da se ohranijo kompetence študentov. Čas za spremembe 
imamo do marca 2021. Predlog je, da se pogleda ali je potrebno pri vajah kaj spremeniti, 
odstraniti, dodati, morda pretvoriti S v V ali pa V dodati ure. Zato je dobro, da se nosilci 
pogovorijo s svojimi asistenti in tehniki, slednji lahko podajo svoje mnenje o izvajanju vaj 
oziroma o svojih opažanjih, kaj bi se lahko na vajah spremenilo, da bi študentje dobili največ 
znanja.  
 
Ad 3 

- Izpolnjevati je potrebno obrazce za delo na domu in oddajati tajniku oddelka najavo za 
mesec vnaprej, in oddajati tedenska poročila o opravljenem delu (online obrazec). 

- A. Demšar poroča glede izobraževanja za Predilnico Litija, in sicer bo mentor iz 
Predilnice kontaktiral NTF predavatelja, skupaj bosta dorekla vsebino predavanja in 
časovni termin. Zaradi situacije s COVID-19, je predvideno, da se bo s predavanji pričelo 
v naslednjem letu. 



- Ž. Zupin poroča, da bo 23.-27.11.2020 bo Virtualni karierni sejem, kjer se bo NTF 
predstavila s svojo stojnico. Pripravile se bodo vsebine, kot so posnetki raznih 
projektov s študenti, predavanja in webinarji. 

- M. Gorjanc je 4.11.20 imela v sklopu Noč ima svojo moč na znaČAJu znanosti, ki ga 
organizira Hiša eksperimentov online predavanje, z naslovom Z rastlinami do 
trajnostnih in zaščitnih tekstilij.  

 
 
 
Zapisnik pripravila: 
doc. dr. Marija Gorjanc 
  
 
 
 


