
Zapisnik 8. sestanka KTOI z dne 17.8.2020 

 

Prisotni: M. Gorjanc, K. Kostajnšek, K. Jazbec, A. Verbič, Ž. Zupin, M. Bizjak, B. Simončič, B. Golja, M. 

Kert, S. Kek, B. Tomšič, A. Demšar, P. Forte-Tavčer 

 

Na zapisnik 7. sestanka KTOI ni bilo pripomb. Je sprejet.  

 

1. SNT 2020 

K. Kostajnšek in M. Gorjanc sta pregledali možnost online simpozija. Organizacija online simpozija 

zahteva kar precejšnjo angažiranost na področju, ki nam ni znan, vodja organizacijskega odbora bo v 

septembru/oktobru odstona na daljši bolniški, nihče ni bil pripravljen prevzeti vodenje SNT, AUTEX je 

tudi prestavljen na 2021, v novembru 2020 (19.11.20) bo online dogodek UNI.MINDS (mreženje 

industrije in Univerze), je sklep katedre, da se Simpozij o novostih v tekstilstvu prestavi na 2021. 

 

2. Študijski proces 20/21 – izvajanje 

Prodekanja za študijsko dejavnost NTF je 7.8.20 poslala možne scenarije prilagajanja izvajanja 

študijskega procesa v 20/21 zaradi omejitev epidemije Covid-19. Sklep katedre je, da je zelo dobra 

ideja izvedba predmetov v bloku, se pravi, da se v prvem delu semestra izvede polovica predmetov in 

v drugem delu semestra še druga polovica. Predlog katedre je tudi, da se z vajami (in praktičnim 

seminarjem) prične takoj, tudi v bločnem sistemu, predavanja pa so online. Torej, to pomeni, da bi 

študenti prvo pričeli z izvedbo vaj in potem poslušali predavanja. Vemo, da tovrstno izvajanje 

študijskega procesa ni v navadi (prvo praksa in potem teorija), ampak glede na to, da so pri vajah 

študenti že tako razdeljeni v skupine in ena skupina zaključi z vajami, ko še niso poslušali celotne 

teorije, se nam zdi možnost zelo izvedljiva. Po izkušnjah s študenti prvih skupin za vaje, so pri teoriji 

(predavanjih) lažje spremljali snov in jo povezovali s prakso (vajami). 

 

3. Izobraževanje za Predilnico Litija 

A. Demšar je poročal o detajlih glede izvedbe izobraževanja za Predilnico Litija. Na podlagi želja 

Predilnice, moramo oblikovati program na osnovnem in naprednem nivoju. V Predilnici bodo 

pripravili urnik izobraževanj, kjer bi predavatelj izvedel v enem kosu do tri ure (če je v programu 

predvideno večje število ur, bo predavatelj večkrat obiskal Predilnico). A. Demšar bo članom katedre 

poslal poseben mail z navodili za pripravo programa.  

 

4. Razno 

- A. Demšar poroča, da podjetje TERA (Tolmin) išče kadre, ki bi delali na področju analize polimerov in 

njihove ponovne uporabe. Podjetje je pripravljeno nuditi tudi štipendiranje. V priponki zapisnika je 

tudi več informacij glede podjetja.  

- Ž. Zupin poroča, da bo 28.8.2020 online izvedba Poletne šole, kjer bodo tudi posnetki oziroma dve 

izjavi naših diplomantov. 

- B. Simončič poroča, da je Erasmus+ projekt »CLEANTEX« odobren.   

 

 

 

Zapisala M. Gorjanc. 

Ljubljana, 24.8.2020 

 

 

 


