
C U R R I C U L U M  V I T A E  

OSEBNI PODATKI 

 
 Ime in priimek: URŠKA FLORJANČIČ 

 Datum rojstva: 19. oktober  1970 

 Kraj rojstva: Šempeter pri Novi Gorici 

 Državljanstvo:  slovensko 

 Status: samska, mati enega otroka 

IZOBRAZBA 

 
1989 - 1996 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 

 Univ. dipl. inž. kem. inž., 1996 (biokemijsko inženirstvo) 

Naslov naloge: Vpliv površinsko aktivnih snovi in reoloških dodatkov na 
tokovne lastnosti vodotopnih premazov, mentor prof. dr. Miha Žumer 

1996 - 1999 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 

 Magistrica znanosti, 1999 (kemijsko inženirstvo) 

Naslov naloge: Reološke lastnosti šibkih gelov, mentor prof. dr. Miha 
Žumer 

1999 - 2002 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 

 Doktorica znanosti, 2002 (kemijsko inženirstvo) 

Naslov naloge: Proučevanje lastnosti polisaharidnih raztopin z reološkimi 
metodami, mentor prof. dr. Miha Žumer 

DELOVNE IZKUŠNJE  

 
1996 - 2001 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek 

za kemijsko tehnologijo, Katedra za kemijsko, biokemijsko in ekološko 
inženirstvo, Ljubljana 

 stažist-asistent, mlada raziskovalka, vodenje Praktikuma iz kemijskega inženirstva na 
dodiplomskem študiju in raziskovalno delo 

2002 - 2009 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Katedra za mehaniko 
polimerov in kompozitov, Center za eksperimentalno mehaniko, Ljubljana 

višja raziskovalka, asistentka s področja mehanike časovno odvisnih materialov , 
projektno delo in vodenje laboratorijev 

2009 - 2010 JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.d. (Aquafil 
SLO d.o.o.), Ljubljana 

vodja laboratorija 

2010 - 2012 DONIT TESNIT, družba za proizvodnjo tesnilnih materialov, d.o.o., 
Medvode 

direktorica raziskav, razvoja in kakovosti 

mar 2014 – dec 2014 MOP, Agencija RS za okolje (ARSO), Urad za seizmologijo in geologijo, 
Ljubljana 

seizmolog 
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2016 –  Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

docentka za področje materialov 
 
 

DRUGA ZNANJA 

 
 uporaba računalniških znanj: okolje MS Word, Excel, PowerPoint, internet 

 vozniški izpit za osebni avto, B-kategorija 

PODROČJA DELA*  

 
 raziskave s področja reologije materialov, polimernega procesiranja, termične analize in 

karakterizacije morfoloških značilnosti in viskoelastičnega vedenja polimernih materialov 

 usmerjanje, priprava in vodenje laboratorijskih vaj, projektnih seminarjev in diplomskih nalog  
na dodiplomskem študiju 

 organizacija vseživljenjskega izobraževanja s področja polimernih materialov in tehnologij 

 organizacija seminarjev, mednarodnih delavnic in konferenc 

 priprava in nacionalna koordinacija evropske podiplomske šole za inženirsko reologijo 
EURHEO: Erasmus Mundus Master Course »EURHEO – European Masters in Engineering 
Rheology« , z začetkom izvajanja 2008 

 vodenje laboratorijev za reologijo, polimerno procesiranje in termično analizo materialov 

 priprava, koordinacija in izvajanje RR projektov z industrijo in mednarodnimi inštitucijami 

 vodenje področja raziskav, razvoja in kakovosti v podjetju 

 izdajanje in urejanje strokovnih publikacij 

PROSTOVOLJSTVO IN DRUŽBEN ANGAŽMA  

 
 poučevanje verouka in birmanska animatorka 

 tajnica župnijskega pastoralnega sveta (ŽPS) Stara Loka, 2010 - 2015 in 2015 – 2020 

 ustanovni član in tajnica Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka, 2014 – 2017 

 soustanoviteljica zasebnega zavoda Družinska akademija - ACADEMIA FAMILIARUM, 
Zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturne dejavnosti z elementi pedagogike skupnosti, od 2016 
dalje 

 članica Sveta šole na Osnovni šoli Ivana Groharja Škofja Loka, 2014 - 2017 

OSEBNE NARAVNANOSTI 

 
 komunikativnost 

 organizacijske sposobnosti 

 dober občutek za delo v skupini 

 odprtost za nove ideje in predloge 

 iskrenost in poštenost 

 veselje do dela z mladimi 

 koordinacija ljudi in projektov 

ZNANJE JEZIKOV 

 
slovenski jezik (tekoče – aktivno, materni jezik) 

angleški jezik (tekoče – aktivno) 

srbskohrvaški jezik (pogovorno) 



STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 

 
jul - avg 1992 Termo Škofja Loka, industrija termičnih izolacij, praksa 

maj 2000 Phare PRAQIII Modular training programme on the machine directive and its 
links with low voltage and electromagnetic compatibility directives, predavatelj 
Christian Schlosser, Ljubljana 

okt 2000 predavanje v okviru podiplomskega študija z naslovom Uvod v statistično 
fiziko in molekularno dinamiko polimerov, predavatelj prof. dr. Anatoly A. 
Darinskii, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 

mar - avg 2001 Marie Curie štipendija Evropske komisije v raziskovalnem programu 
»Razvoj raziskovalnega kadra in poglabljanje socio-ekonomskih znanj« 5. 
okvirnega programa EU 

raziskovalno delo na področju reo-optike, Univerza v Wageningen-u, Nizozemska 

jun 2002 seminar Materials Characterization by Thermal Analysis (TA), Mettler-
Toledo-Slovenija, predavatelji Keith Racman, dr. Juergen Schawe, dr. 
Romana Cerc Korošec, Bled 

feb 2003 seminar Polymer Rheology and Extrusion, Polydynamics Inc., predavatelj 
prof. dr. John Vlachopoulos, Brussels, Belgija 

jan 2009 seminar Priprava prijave na razpis nakupa nove tehnološke opreme (SPS P4), 
predavatelj Aljoša Kocjančič, RR & CO. Knowledge Centre, Ljubljana 

nov 2010 – avg 2011 4 večdnevne strateške delavnice Management training: Proces izdelave in 
implementacije vizije in strategije podjetja, moderator Darko Deškovič, 
Management Training & Consulting, Strunjan – Bled - Preddvor 

mar 2011 delavnica Asertivnost na delovnem mestu, predavatelj Klavdija Novak, 
DONIT TESNIT d.o.o., Medvode 

jun 2011 delavnica Učinkovito vodenje sestankov, predavatelj Klavdija Novak, 
DONIT TESNIT d.o.o., Medvode 

avg 2011 seminar Vodenje (pol)letnih pogovorov z elementi coachinga , trener Olga 
Jeras, Tela Vital – Poslovno svetovanje in izobraževanje, Medvode 

sept 2011 usposabljanje Business Coaching za menedžerje 1.0: Trening vodstvenih 
veščin, mednarodni trener & coach, lastnik BMC Branko Žunec, 
BMC International, Preddvor 

sept 2011 delavnica Inovativnost in dodana vrednost – Od ideje do izvedbe, predavatelj 
Violeta Bulc, VIBACOM d.o.o., Medvode 

okt 2011 delavnica Company’s Strategic Issues & Quanty SWOT, predavatelj Boštjan 
Zdravje, SALUTAS d.o.o., Medvode 

OBJAVE IN UDELEŽBA NA KONFERENCAH 

 
Glej bibliografijo v podatkovni bazi COBISS 

 

___________________________ 
* PODROČJA DELA podrobno: 

 
Projektno delo 

 pripravljanje projektne dokumentacije ter vodenje aktivnosti v okviru raziskovalnih programov in 
projektov, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS 

 pripravljanje projektne dokumentacije za razpis subvencioniranja projektov Tehnološkega 
programa tehnologija za varnost in mir 2006-2012 - TP MIR 2008/2009 



 pripravljanje projektne dokumentacije za razpise Evropskega sklada za regionalni razvoj, in 
sicer (i) Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP08 in RIP09, (ii) Neposredne 
spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti 2008, ter (iii) Strateški raziskovalno-
razvojni projekti v podjetjih - SRRP, ki se izvajajo v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 kot 1. razvojna prioriteta: 
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost s Prednostno usmeritvijo 1.1.: Izboljšanje 
konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost 

 vključevanje študentov v delo na projektih – strukturiranje projekta oz. naloge z vsebinskega, 
terminskega in finančnega vidika, razdelitev nalog in organizacija dela, spremljanje dela na 
projektu oz. nalogi, sistematično iskanje literature, predstavitev in ovrednotenje rezultatov 

 

Vzgojno-izobraževalno delo 

 vodenje laboratorijskega praktikuma na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologije Univerze v 
Ljubljani 

 priprava, organizacija in vodenje eksperimentalnih vaj, seminarskega in projektnega dela v 
okviru predmetov Mehanika polimerov in kompozitov, Konstruiranje z nekovinskimi gradivi 
in Eksperimentalna mehanika na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani 

 pripravljanje novih študijskih programov v skladu z bolonjsko študijsko prenovo 

 

Mentorsko delo 

 priprava vsebin za izvajanje seminarskih nalog, diplomskih seminarjev in diplomskih nalog na 
Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani ter vodenje študentov pri izdelavi strokovnega 
dela 

 

Organizacija dogodkov 

 organizacija okrogle mize na temo Študenti-Univerza-Industrija: sodelovanje, Ljubljana, 
Slovenija (maj 1994) 

 organizacija dvodnevnega seminarja Reološka dneva: Seminar iz aplikativne reologije, 
Ljubljana, Slovenija (september 1997) 

 organizacija mednarodne konference “SUPERNET2004: Multiscale Phenomena in Material 
Structure Formation”, Bled, Slovenija (10.-16-maj 2004) 

 soorganizacija letnih mednarodnih delavnic “International Workshop on Advances in 
Experimental Mechanics” (IWAEM), Bled/Portorož, Slovenija (izvajajo se vsako leto en teden v 
avgustu, 2003-2008) 

 organizacija sekcije “Time Dependency of the Solidification Process of Polymer Melts” na 
svetovnem kongresu 2004 SEM X International Congress and Exposition on Experimental 
and Applied Mechanics, Costa Mesa, CA, ZDA (7.-10.junij 2004) 

 organizacija sekcije “Time Dependent Materials” na mednarodni konferenci ICEM12, Bari, 
Italija (29.avgust-2.september 2004) 

 priprava, organizacija in vodenje dveh enodnevnih seminarjev vseživljenjskega izobraževanja – 
Life Long Learning (LLL) z naslovom Življenjski cikel polimernega produkta, ki sta bila 
izvedena v okviru aktivnosti nacionalne Tehnološke mreže Inteligentni polimerni materiali in 
tehnologije - TM IPMT (21.junij in 25.oktober 2006) 

 

Izdajanje in urejanje strokovnih publikacij 

 soavtorica univerzitetnega učbenika z naslovom Zbirka nalog iz kemijskega inženirstva, ur. 
Žnidaršič, P., Florjančič, U., Plazl, I., 1. izd., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Ljubljana, 1999, ISBN 961-6286-16-1 



 sourednica zbornika znanstvenih prispevkov z naslovom Raziskovalno delo podiplomskih študentov 
Slovenije: Naravoslovje in tehnika, ur. Musar, A., Florjančič, U., Društvo mladih raziskovalcev 
Slovenije, Ljubljana: 2000, ISBN 961-90669-1-X 

 sourednica zbornika znanstvenih prispevkov z naslovom Raziskovalno delo podiplomskih študentov 
v Sloveniji - novo tisočletje: Naravoslovje in tehnika, ur. Florjančič, U., Musar, A., Društvo 
mladih raziskovalcev Slovenije, Ljubljana:, 2001, ISBN 961-90669-4-4 

 priprava in izdaja brošure z naslovom Institute for Sustainable Innovative Technologies - iSIT: national 
industrial integrative research, development and educational centre, ur. Emri, I., Florjančič, U., iSIT, 
Ljubljana: 2007, ISBN 978-961-92228-0-5. 

 

Članstva 

 Society of Rheology (SOR): član (1997-2009) 

 Slovensko društvo za reologijo (SDR): ustanovni član (1997-) 

 Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS): članica (1998-2002), članica upravnega odbora 
(1999-2001) 

 Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka: ustanovni član, članica izvršnega odbora (2014-
2017) 


