
Zapisnik sestanka KTOI z dne 8.9.2020 

 

Prisotni: Mateja Bizjak, Andrej Demšar, Petra Forte Tavčer, Barbara Golja, Marija Gorjanc, 

Katja Jazbec, Stanka Kek, Mateja Kert, Klara Kostajnšek, Alenka Pavko Čuden, Stane Praček, 

Veronika Rozman, Barbara Simončič, Tomaž Stergar, Brigita Tomšič, Jelena Vasiljević, Anja 

Verbič, Andrej Vilar, Živa Zupin 

Dnevni red: 
- priprave na študijsko leto 20/21 in poročila s kolegija dekana in OTGO (se nanaša na št. l 
20/21) 
- habilitacijske zadeve (poročevalci za T. Podbevšek) 
- razno. 
 
Ad 1 
Izvajanje študijskega procesa je za šolsko leto 20/21 predvideno v blokih, pri čemer se najprej 
prične z izvedbo predmetov, ki vključujejo vaje. Seminarji naj se v čim manjši meri izvajajo v 
laboratoriju. Še enkrat je poudarjeno, da je seminar učiteljev in ne predvideva prisotnosti 
tehnika. 
Petra Forte Tavčer predlaga, da se dva dni v tednu izvajajo predavanja, ostale tri dni vaje in 
seminar. 
Priporočila rektorja so, da se predavanja v čim večji meri izvedejo »v živo«. 
 
- Predlog izvajanja študijskega procesa smeri TOI 
Člani KTOI se strinjamo s predlogom izvajanja študijskega procesa za smer TOI, kot tudi da 
izvajamo predavanja »v živo«.  
- Predlog izvajanja študijskega procesa smeri NTO 
Izvajanje predmetov Matematika 1, Kemija in Fizika 1 bo potekalo normalno in ne v blokih. 
Ker je vpisanih študentov malo, se predlaga, da predavanja na smeri NTO potekajo po starem 
sistemu. Kjer je mogoče, se študente priključi študentom TOI. 
- Predlog izvajanja študijskega procesa smeri OTO 
Vsi predmeti, ki jih izvaja Tanja Podbevšek naj bi potekali v 3. bloku, prav tako tudi izvedba 
vseh strokovnih predmetov na magistrskem študiju. Člane KOTO se na to opozori. 
- Predlog izvajanja študijskega procesa smeri NTO MAG 
Trenutno je v prvi letnik vpisanih 7 študentov, od tega prihajajo trije študenti iz tujine. V 
drugem letniku je vpisan 1 študent. Temeljni izbirni predmeti se bodo izvajali normalno, po 
starem sistemu. 
 
Ad 2 
Poročevalci za T. Podbevšek so: Živa Zupin, Alenka Pavko Čuden in Matejka Bizjak. 
Na spletu je objavljen čistopis Meril, ki vključuje, da se patent točkuje z 8 točkami. 
 
Ad 3 
Študentka NTO MAG Sukić Neža, ki opravlja magistrsko nalogo pod mentorstvom Tatjane 
Rijavec (naloga poteka v Predilnici Litija), naproša za izredno podaljšanje teme magistrskega 
dela. Slednja ji je potekla že 2-krat. Sklep: KTOI predlaga ŠK naj se tema magistrskega dela 



ponovno podaljša za eno leto, zaradi izrednih razmer. Povpraša se tudi pravnika za smernice 
pravilnega ravnanja v takšnih primerih. 
Gospodarska zbornica vabi k sodelovanju na dogodku SRIP MATPRO, kjer bodo predstavljeni 
aktualni razvojni dosežki. Predstavita se dva EU patenta o ognjevarnem PA. 
Izobraževanje za Predilnico Litija: Andrej Demšar je posredoval predlagane vsebine predavanj. 
Določeno je bilo, da bodo predavanja potekala ob četrtkih popoldne od 15.00–18.00 ure. 
Predmet Osnove predenja bo izvajal prof. Nikolić, novosti na tem področju pa bo predstavil 
prof. Stjepanovič. Predmet Visokozmogljiva vlakna bo izvajala Tatjana Rijavec. 
 
Zapisnik pripravila: 
Brigita Tomšič 
  
 
 
 


