
Zapisnik on-line sestanka katedre KTOI z dne 18.1.2021 
 
Prisotni:  
Barbara Simončič, Tatjana Rijavec, Katja Jazbec, Anja Verbič, Andrej Demšar, Živa Zupin, Dunja Šajn 
Gorjanc, Jelena Vasiljević, Klara Kostajnšek, Tomaž Strgar, Stanka Kek, Mateja Bizjak, Tanja 
Podbevšek, Andrej Vilar, Barbara Golja, Marija Gorjanc, Petra Forte Tavčer, Mateja Kert, Brigita 
Tomšič, Alenka Pavko Čuden, Katja Brenčič 
 
 Dnevni red sestanka: 

1. pregled zapisnika sestanka on-line  katedre KTOI z dne 14.12.2020 
2. INFORMATIVA in Informativni dan 
3. SNT v prihodnje 
4. Izkušnje z »BLOK« izvedbo predmetov v prejšnjem semestru 
5. razno 

 
 
Ad.1  Zapisnik prejšnjega sestanka on-line  katedre KTOI z dne 14.12.2020 je bil soglasno sprejet. 
 
Ad.2   
Živa Zupin sporoča, da nas čaka nekaj dejavnosti v zvezi s promocijo in sicer Informativa ta petek in 
soboto, ki se bo izvedla on-line (na platformi bodo naloženi promocijski materiali) + klepetalnica od 
9h do 18h. Poziva člane katedre, da se javijo na sodelovanje v klepetalnici (vpis v poslano 
preglednico). Glede na preteklo raziskavo, ki je nakazala željo potencialnih študentov oddelka, da pri 
predstavitvi našega oddelka sodelujejo tudi študentje NTF-ja, je Mateja Kert predlagala študentko 
Mariko Gonc. 
Živa Zupin obvesti, da se bo na Informativnem dnevu (12 in 13.2.2021) izvedlo predstavitveno 
predavanje v dopoldanskem času v obeh terminih in povpraša o morebitnih predlogih za še boljšo 
izvedbo informativnega dneva. 
Marija Gorjanc izrazi mnenje, da bi se poleg predstavitve predstavili vsi glavni laboratoriji s video-
filmi (1,5min – 3min). Predlaga tudi, da bi s študenti NTF-ja posneli mini intervjuje o tem, kaj si 
študentje mislijo o študiju ali kaj so doživeli v času študija.  
Katja Brenčič se ponudi, da lahko omenjene filme zmontira in hkrati ponudi opremo za snemanje. 
Predlog Marije Gorjanc je tudi potencialnim študentom povedati, kako uspešno se je naš oddelek 
odzval na spremenjen študijski ritem zaradi Covid-a, da je pomembno izpostaviti, da so nam 
študentje pomembni in da smo in bomo veliko naredili za njih tudi v prihodnje. 
Živa Zupin nas je obvestila, da na oddelku obstajajo promocijska darila (maske) in če jih potrebujemo, 
kontaktiramo njo. 
 
Ad.3 
Gorjanc je izrazila pomisleke glede izvedbe SNT-ja junija 2021, ker je epidemiološka situacija še vedno 
zelo nepredvidljiva. Brigita Tomšič je podala mnenje, da je najslabše, če simpozij napovemo, potem 
pa ga prekličemo. Izvedba ON-LINE pa bi zahtevala veliko dela in finančnih sredstev, če bi morali 
najeti nekoga za postavitev celotne platforme simpozija. 
Nakazana je bila odločitev, da se simpozij premakne v leto 2022 (v tem primeru potrebna sprememba 
obvestila na internetni strani oddelka). 
  
Ad.4 
Izvedba pouka v blokih se je izkazala za KTOI predmete (vsaj pri izvajanju predmetov na tekstilni 
smeri) manj učinkovita, kot pa utečena 15 tedenska izvedba. Razlogi so sledeči: v primeru bolezni 
izvajalca ali študenta (bolj izvajalca), je toliko težje nadomeščati ure, preveliko število ur naenkrat 
povzroča utrujenost študentov in težavo pomnjenja te količine informacij, slabša pripravljenost na 
ure ali izpite, slabše znanje študentov na izpitih. Zato bomo naslednji semester organizirali po 



klasičnem urniku. V primeru, da bodo druge katedre izvajale pouk po blokih se bomo za tiste 
predmete, ki jih izvajamo na njihovih smereh prilagodili njim. Pavko Čuden Alenka predlaga, da bi se 
v naslednjem semestru držali urnika 15-ih tednov izvedbe pouka in bi zadnje tedne rezervirali za vaje 
v laboratorijih NTF-ja, ki bi jih morali nadoknaditi. Predlaga tudi uporabo sodobnih tehnologij (kratki 
testi, kvizi) za sprotno preverjanje znanja (in ne ocenjevanja) študentov.  
 
Mateja Kert je podala željo študentov oblikovanja, da bi imeli vaje iz tiska med poletnimi počitnicami, 
v obliki Poletne šole. KTOI podpira idejo. 
 
Izvajanje praktičnega dela zaključnih nalog med pandemijo ni mogoč, saj je fakulteta zaprta za vse 
študente.  
 
Ad.5 
Dobili smo nov laboratorijski red NTF. Gre za laboratorije, kjer se izvajajo kemijski procesi. Novost je 
knjiga prisotnosti, kamor se vpisujejo vsi, ki uporabijo laboratorij (zaposleni in gostujoči raziskovalci). 
 
Na MS Teams so naloženi vsi učni načrti za predmete na TOI, NTO in NTOM. Nosilci predmetov jih 
pregledajo in spremenijo tako, da bo izvajanje vseh predmetov prilagojeno normalnim razmeram in 
hkrati »covid« razmeram. 
 
Predstojniki so dobili v ocenjevanje obrazce za delovno uspešnost podrejenih. V obrazcu se ocenjuje z 
oznako 0 običajno delovno uspešnost in z oznako 1 nadpovprečno delovno uspešnost. 
 
Majdi Štrakl moramo sporočiti, katere predmete smo v lanskem študijskem letu izvedli v angleškem 
jeziku. 
 
Simončič Barbara poroča, da glede morebitnih nagrad za podjetniške ali raziskovalne dosežke le-te 
sporočimo njej, ki jih mora še danes sporočiti prodekanu Andreju Šmucu. 
 
Simončič Barbara obvešča, da jo je kontaktiralo podjetje KIMI, ki želijo zaposliti tekstilnega tehnologa, 
ki pa mora biti moškega spola. Izpostavilo se je, da je to diskriminatorno. Kakorkoli, ime kandidata 
lahko sporočimo Simončičevi. 
 
Zapisnik zapisala: Tanja Podbevšek 


