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1   VIZITKA FAKULTETE 

 

Ime zavoda: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto 

Krajše ime zavoda: FINI Novo mesto 

Ulica: Šegova ulica 112 

Kraj: Novo mesto 

Spletna stran: www.fini-unm.si 

Elektronski naslov: referat@fini-unm.si 

Telefonska številka: 07 393 22 06 

Matična številka: 3619630000 

Identifikacijska številka: 93627076 

Transakcijski račun: SI56 0294 7025 8204 137 

Erasmus univerzitetna 

listina: 

266601-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE 

Raziskovalna skupina 

(Javna agencija za 

raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije) 

 

6314-107-2010/4 

Ustanovitveni sklep: Sklep ustanoviteljev ter Ministrstva za šolstvo in šport z dne 17. 6. 

2008 ter sklep Sveta RS za visoko šolstvo z dne 4. 5. 2009. 

Ustanovitelj: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in 

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 
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2 VPETOST V OKOLJE 

 

2.1 VPETOST V OKOLJE 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je nastala na pobudo gospodarstva JV regije in njegovih 

jasno izraženih potreb in trendov razvoja. Sedež fakultete je v JV Sloveniji, ki ima tipično industrijski 

značaj s prisotnostjo industrijske tradicije in trenda razvojnega potenciala z velikim deležem 

inovativnosti.  

 

Jugovzhodna Slovenija je po površini največja regija v Sloveniji, ki povezuje štiri pokrajine: Dolenjska 

(občine Novo mesto, Trebnje, Šentjernej, Škocjan, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna, Mirna Peč, 

Mokronog Trebelno, Straža, Šentrupert in Šmarješke Toplice), Bela krajina (občine Črnomelj, Metlika in 

Semič) in kočevsko ribniško območje (občine Kočevje, Ribnica, Loški Potok, Osilnica, Kostel in 

Sodražica). Regija jugovzhodne Slovenije leži v delu države, ki na jugu meji na Hrvaško, njeno osrednje 

mesto pa je Novo mesto.  

 

Za gospodarstvo JV Slovenije je značilna velika koncentracija industrije predvsem v okolici Novega 

mesta, ki predstavlja razvojno središče regije. Vsi ekonomski kazalci regije (donosnost, izvozna 

usmerjenost, dodana vrednost na zaposlenega) kažejo na ekonomsko zelo učinkovito regijo z zdravim 

industrijskim jedrom, na katerem temelji njen gospodarski razvoj. Gospodarsko je najbolj aktivna 

subregija Dolenjska, v kateri se nahajata dve središči gospodarskega dogajanja (Novo mesto in 

Trebnje), hkrati pa imajo tu sedež najuspešnejša podjetja regije: Krka, d.d., Revoz, d.d., Adria Mobil, 

d.o.o., Ursa Slovenija, d.o.o., TPV, d.o.o., CGP, d.d, idr.   

 

Koncept fakultete, vsebovan v akreditiranih programih, je zasnovan na način, da z znanstveno 

raziskovalnim in pedagoškim delom prispeva k povečevanju razvojnih kapacitet regionalnega in 

nacionalnega gospodarstva ob upoštevanju vsebin, ki so skupne vsem razvojnim strategijam 

najrazvitejših družb. S ponudbo in izvajanjem študijskih programov, ki temeljijo na interdisciplinarnosti 

in aplikativnosti, fakulteta sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti 

gospodarstva ter posledično potrebam socialnega in kulturnega razvoja JV regije. 

 

Vloga fakultete na gospodarski, socialni in kulturi razvoj JV regije je izpostavljena s povezovanjem v 

okvirih nacionalnega in globalnega okolja ter z izvedbo in sodelovanjem v znanstveno raziskovalnih in 

aplikativnih projektih. 

 

Prisotne so razvojne tendence in potrebe po kadrih iz globalno izpostavljene potrebe po razvoju 

tehnoloških in industrijskih panog (Slovenska industrijska politika - SIP, 2013). SIP definira prednostna 

tehnološka področja, v okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v industrijskih 

sektorjih (tehnologije za URE, vključno z varčno porabo energije, tehnologije za OVE, tehnologije za 

povečevanje snovne učinkovitost, tehnologije za trajnostno mobilnost, nanotehnologije, mikro in 

nanoelektronika, fotonika, biotehnologija, napredni materiali, napredne proizvodne in procesne 

tehnologije). Navedena področja pokriva fakulteta z obstoječimi programi, prav tako pa so vsa navedena 

področja prisotna v industrijskem sektorju JV Slovenije, kjer ima fakulteta svoj sedež (avtomobilska 

industrija, TPV, farmacevtska industrija, kemijska in procesna industrija, kovinsko–predelovalna 
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industrija, strojegradnja in orodjarstvo, novi materiali, živilsko-predelovalna industrija in trajnostna 

pridelava hrane, predelovalne dejavnosti, lesno predelovalna industrija, kovinska, elektroindustrija in 

elektronika, trajnostno gradbeništvo). Podjetja v JV Sloveniji načrtujejo širitev proizvodnih zmogljivosti, 

novo tehnološko opremljenost in v povezavi z načrtovano širitvijo tudi nove zaposlitve. 

 

Fakulteta ima sklenjene dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih študentov: 

 Akrapovič d.d., Ivančna Gorica 

 Arex d.o.o., Šentjernej 

 Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica 

 ERO Projekt d.o.o. 

 Ferročrtalič d.o.o., Dolenjske toplice 

 GOPACK d.o.o., Nova Gorica 

 Gospodarska zbornica Posavje, Krško 

 Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

 Kolpa d.d., Metlika 

 Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto 

 Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu 

 Kovis d.o.o. 

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Ajdovščina 

 ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

 Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga 

 Revoz d.d., Novo mesto 

 Telkom d.o.o. 

 Termotehnika d.o.o., Novo mesto 

 TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za avtomobile, d.o.o., 

Novo mesto 

 TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

 

V aprilu 2017 je fakulteta organizirala 2. mednarodno znanstveno konferenco o razvoju industrijskega 

inženiringa: "Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri". V okviru tematskih sklopov 

so se konference udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz, visokošolskih 

zavodov,inštitutov in druga strokovna javnost: Keele University, Velika Britanija; Univerza Dunaujvaros, 

Madžarska; Univerza v Mariboru; TPV d.d., Novo mesto; Hella Saturnus Slovenija d.o.o., Ljubljana; 

Tomplast d.o.o.; “Enzo Ferrari” Engineering Department Universita’ di Modena e Reggio Emiliavia 

Vignolese, Modena, Italija; Alpenion d.o.o., Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 

 

Izpostavljena je nova praksa znanstvenih konferenc s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in 

visokošolskih institucij, z namenom, da lahko sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, 

konkurenčnosti gospodarstva in posledično potrebam socialnega in kulturnega okolja.  

 

Prisotna je močna promocija fakultete v domačem in tujem okolju s ciljem prepoznavnosti fakultete, 

in sicer:  

 Objave v medijih (24ur.com, Radio Krka, Dolenjski list, Lokalno.si, Slovenske Novice, 

spletne strani občin v Sloveniji idr.) 

 Posredovanje vseh medijskih objav študentom in članom AZ  
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 Preko spletnih strani vseh ljudskih univerz v Sloveniji 

 Preko spletnih strani vseh občin v Sloveniji 

 Google AdWors (domače in tuje okolje) 

 Socialna omrežja (Facebook, Google, Linkedin Unviersity & Company, Instagram, 

Twitter) 

 Promocija mednarodne konference in fakultete  

 E-novice 

 2TM, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, v pripravi je pogodba 

za promocijo fakultete in pridobivanje tujih študentov Rusije, Ukrajine (promocija, 

udeležba na sejmih) 

 CMEPIUS (Study in Slovenia) 

 

Fakulteta se vključuje v okolje tudi z razpisom štipendij. Za študijsko leto 2016/2017 je razpisala dve 

štipendiji za študij strojništva, namenjeni socialno ogroženim in perspektivnim kadrom. 

 

2.2  OCENA VPETOSTI V OKOLJE IN PREDVIDENI UKREPI 

 

2.2.1 Ocena vpetosti fakultete v okolje 

 

1. Fakulteta je povezana z razvojem okolja s stalnim sodelovanjem kadrov in študentov z njim.  

 

Fakulteta se ustrezno povezuje z gospodarstvom in družbo v lokalni skupnosti, v Sloveniji in zunaj 

njenih meja. Razvija in uresničuje svoje poslanstvo v obliki aplikativnih študijskih in raziskovalnih 

projektov, z ustrezno razpisano tematiko diplomskih nalog ter z vključevanjem obvezne delovne 

prakse študentov v študijski proces. Vsebina izobraževalnih programov se dopolnjuje in sledi 

zahtevam trga. Strokovnjaki iz prakse (visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci) vnašajo 

aktualne novosti. Fakulteta se povezuje z gospodarstvom tudi na način, da se laboratorijske vaje pri 

posameznih predmetih pod vodstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnjakov iz 

gospodarstva, izvajajo v laboratorijih sodelujočih podjetij. 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bila fakulteta dejavna s prijavami na številne projekte (glej Tabelo 

15). Fakulteta sodeluje kot partner v projektu EVA4green (Ekološki Varen Avtomobil za zeleno 

mobilnost), sofinanciranem s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega 

sklada za regionalni razvoj št. operacije OP20.00362. Sklep o izboru je bila izdana iz Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport na dan 7. 7. 2016. Cilj projekta je doseganje pomembnih napredkov 

na področju zniževanja porabe energije ter emisij, ki izhajajo iz motorjev z notranjim zgorevanjem, 

elektrifikaciji vozil, ter varnosti in udobju v avtomobilih, kar so tudi globalno opredeljeni ključni razvojni 

izzivi industrije. Obdobje upravičenosti projekta je od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2019. Fakulteta se je kot 

prijavitelj oziroma kot partner prijavila tudi na številne druge projekte, vključno z mednarodnimi 

Erasmus+ KA1 projekti in pridobila sredstva iz projekta Erasmus+ KA1 za namen mobilnosti. Skupna 

vrednost oddanih projektov je bila tako: 446.265,00 EUR.   

V letu 2017 je fakulteta v okviru založniške dejavnosti izdala dve znanstveni monografiji (Janez 

Usenik, Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje, in Annmarie Gorenc 
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Zoran, A qualitative approach to research: Focus group with EFLs), zbornik povzetkov in zbornik 

referatov. Fakulteta je v letu 2017 okrepila založniško dejavnost kot tudi konferenčno dejavnost, v 

okviru katere je organizirala 2. mednarodno znanstveno konferenco razvoja industrijskega 

inženiringa v mesecu aprilu 2017.  

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 prejela srebrno priznanje Gospodarske zbornice Dolenjske 

in Bele krajine za inovacijo “3D-skeniranje in modeliranje nihajne roke” diplomanta Davorja Tramteta. 

 

Razpisane teme diplomskih nalog so objavljene v spletni učilnici (http://moodle.fini-

unm.si/moodle/course/view.php?id=147) 

 

V študijskem letu 2016/2017 je ena študentka opravljala strokovno prakso, in sicer v podjetju Revoz 

d.d., Novo mesto. 

 

Prav tako fakulteta skrbi za vključevanje študentov v delovno okolje v tujini. Svoje študente fakulteta 

vključuje v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta. Fakulteta na podlagi sklenjenega 

sporazuma omogoča permanentno vključevanje svojih študentov v prakse podjetij gospodarsko 

najmočnejših držav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). 

Študenti na ta način lahko identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, imerzija (potopitev v tuji jezik) je oblika učenja, pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in 

ne predmet poučevanja. Tuji partnerji so obiskali fakulteto in izrazili veliko povpraševanje na 

globalnem trgu po strokovnjakih študijskih programov fakultete.  

 

V strukturi visokošolskih učiteljev fakultete so priznani strokovnjaki iz gospodarstva, ki vnašajo 

aktualne novosti v študijske programe: 

 Aleš Adamlje, viš. pred., Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 

 doc. dr. Damjan Balabanič, Avtotransporti Kastelec, Kastelec s.p. 

 doc. dr. Henrik Zaletelj, AKRAPOVIČ, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.d. 

 doc. dr. Igor Simonič, KRKA,  d. d. 

 doc. dr. Mitja Cerovšek, TPV,  d. o. o. 

 doc. dr. Tomaž Aljaž, SPAR Slovenija d.o.o. 

 doc. dr. Tomaž Jurejevčič, Hella Saturnus Slovenija, d. o. o. 

 doc. dr. Tomaž Savšek, TPV,  d. o. o.  

 izr. prof. dr. Mario Žganec, Alpineon d. o. o..  

 mag. Igor Makovec, pred., TPV d.o.o. 

 mag. Miran Šiško, pred., REVOZ, d. d.  

 prof. dr. Jerneja Žganec Gros, Alpineon d. o. o. 

 

Fakulteta sodeluje tudi z Inštitutom za kovinske material in tehnologije, iz katerega prihajata prof. dr. 

Monika Jenko in izr. prof. dr. Vojteh Leskovšek. 

V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta sklenila pogodbe za izvedbo laboratorijskih vaj pri 

posameznih predmetih pod vodstvom visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete in v sodelovanju 

s strokovnjaki iz gospodarstva z naslednjimi visoko tehnološkimi podjetji v regiji s:  

 SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o., 

 REVOZ, podjetje za proizvodnjo in komercializacijo avtomobilov d.d., 

 TPV d.o.o., 

 DAPZ, Izdelovanje orodij in naprav d.o.o. Postojna. 

 

http://moodle.fini-unm.si/moodle/course/view.php?id=147
http://moodle.fini-unm.si/moodle/course/view.php?id=147
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2. Fakulteta spremlja zaposljivost oziroma zaposlenost svojih diplomantov. 

 

Fakulteta izvaja le izredno obliko študija, velika večina študentov je zaposlenih. Prve diplomske listine 

je fakulteta podelila v decembru 2014, kasneje pa v maju 2016. Anketiranje diplomantov se spremlja 

1 leto, 3 leta in 5 let po zaključku študija. Za diplomnate v letu 2014 in 2016 je bila izvedena anketa 

1 leto to zaključku študija, vendar nismo pridobili še podatkov o napredovanju oziroma zaposlitvah 

pri nezaposlenih študentih po zaključku študija zaradi premajhnega vzorca pri spletnem anketiranju. 

Drugi del anketiranja po 3 letih po zaključku študija bo fakulteta izvedla v decembru 2017.  

 

Zaradi premajhnega vzorca pri spletnem anketiranju je fakulteta v študijskem letu 2016/2017 izvedla 

anketiranje po zagovoru diplomske naloge. Iz analize ankete je razvidno, da so nekateri diplomanti 

z iskanjem zaposlitve pričeli že v času študija, kakor tudi, da so diplomanti dobili priložnost za delo 

brez aktivnega iskanja. Zaposlitev so dobili s pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna 

oseba, s pomočjo kariernega centra, veze in poznanstva. 

 

Fakulteta spremlja in vodi evidenco o trenutnem delovnem mestu posameznega študenta in 

organizaciji zaposlitve. V študijskem letu 2016/2017 je bilo vpisanih 143 študentov, od tega so bili 

zaposleni 101 študent, kar je skupno 71 %. 

 

Fakulteta spremlja zaposljivost svojih diplomantov (razvidno iz točke 4. visokošolski zavod usklajuje 

vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih teh programov). Vsebina študijskih programov 

Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto izhaja iz opredelitev aktualnih potreb gospodarstva, 

dolgoročnih strateških dokumentov Evropske unije in Slovenije in je skladna z razvojnimi potrebami 

po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah. Zaradi pomanjkanja tehničnih kadrov v Sloveniji je 

zaposljivost diplomantov tudi v času visoke brezposelnosti zagotovljena na številnih področjih. Med 

najbolj deficitarnimi in iskanimi poklici so tudi v letu 2016 strojniki. Fakulteta na svoji spletni strani 

objavlja vsakodnevno več prostih delovnih mest za diplomirane inženirje strojništva (http://www.fini-

unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/). 

 

3. Visokošolski zavod spremlja učne izide in pridobljene kompetence, da bi študentom oziroma 

diplomantom poleg zaposlovanja in nadaljnjega izobraževanja omogočil tudi vključevanje v družbene 

procese in javno življenje. 

 

Študijskim programom, ki se izvajajo na fakulteti, je skupno razvijanje naslednjih splošnih kompetenc 

študentov, ki pripomorejo k lažjemu vključevanju diplomantov v družbene procese in javno življenje: 

 sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehniškem področju, 

 sposobnost obvladovanja sodobnih metod, postopkov in procesov, 

 usposobljenost za kritično presojanje, 

 sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v praksi, 

 samostojnost v strokovnem delu, 

 poznavanje socialnih sistemov v poslovnem svetu, 

 razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z uporabo 

slovenskega in tujih jezikov, 

 usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov, 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njihova uporaba, 

 sposobnost upoštevanja profesionalne etike, 

http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
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 sposobnost izvajanja stalnega napredka poslovanja, 

 poznavanje strokovnih izrazov – terminologija, 

 poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih orodij in 

računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja, 

 poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja okolja, 

 poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije in reševanja konfliktov. 

 

Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov posameznih predmetov so določeni z 

učnimi načrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi: 

 v učnih načrtih posameznih predmetov študijskega programa (javno objavljeni na spletni strani 

FINI (http://www.fini-unm.si/si/programi/)  

 v Pravilniku o ocenjevanju in preverjanju znanja na FINI 

(http://www.fini-unm.si/media/5_30_POPZ___UPB_3__izdaja_04_.pdf) 

Merila in načini za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov pri strokovni praksi in zaključnih delih so 

prav tako določena z učnimi načrti ter splošnimi akti FINI, kot sledi: 

 

Strokovna praksa: 

 v učnem načrtu »STROKOVNA PRAKSA« študijskega programa 1. stopnja (http://www.fini-

unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf) 

 v Pravilniku o izvajanju strokovne prakse študentov (javno objavljeno na spletni strani FINI 

(http://www.fini-

unm.si/media/Pravilnik_o_izvajanju_strokovne_prakse_studentov__UPB2_.pdf) 

 Navodila in obrazci za strokovno prakso (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-

dokumentov/interni-akti)  

 

Diplomsko delo: 

 v Pravilniku o diplomski in magistrski nalogi (javno objavljeno na spletni strani FINI 

(http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_diplomski_in_magistrski _nalogi_05.pdf UPB3 _.pdf)  

 Navodila in obrazci za pripravo in oddajo diplomske naloge (http://www.fini-

unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf) 

 

Doktorska disertacija: 

- Pravilnik o doktorskem študiju (javno objavljeno na spletni strani FINI (http://www.fini-

unm.si/media/pdf/37_02_FINI_PRAVILNIK_DOKTORSKI_sTUDIJ_SLO_ANG.pdf) 

 

Fakulteta bo v študijskem letu 2017/2018 zagotovila sistematično zbiranje informacij o pridobljenih 

kompetencah, zaposljivosti in nadaljnjem študiju svojih študentov oz. diplomantov. Za presojo in 

spremljanje kompetenc diplomantov se uporabljajo naslednja orodja: 

 med samim izobraževanjem se spremljajo in presojajo pri študiju osvojene kompetence na 

načine, ki so določeni z učnim načrtom, 

 anketiranje diplomantov se spremlja 1 leto, 3 leta in 5 let po zaključku študija. Za diplomnate v 

letu 2014 in 2016 je bila izvedena anketa 1 leto to zaključku študija, vendar nismo pridobili še 

podatkov o napredovanju oziroma zaposlitvah pri nezaposlenih študentih po zaključku študija 

zaradi premajhnega vzorca pri spletnem anketiranju. Drugi del anketiranja po 3 letih po 

http://www.fini-unm.si/si/programi/
http://www.fini-unm.si/si/programi/
http://www.fini-unm.si/si/programi/)
http://www.fini-unm.si/media/5_30_POPZ___UPB_3__izdaja_04_.pdf
http://www.fini-unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/VS_11021_STR_2016_03.pdf
http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_izvajanju_strokovne_prakse_studentov__UPB2_.pdf
http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_izvajanju_strokovne_prakse_studentov__UPB2_.pdf
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/interni-akti
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/interni-akti
http://www.fini-unm.si/media/Pravilnik_o_diplomski_in_magistrski%20_nalogi_05.pdf
http://www.fini-unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf
http://www.fini-unm.si/media/NAVODILA_ZA_PISANJE_STROKOVNIH_DEL_SLO_ANG___popravljeno.pdf
http://www.fini-unm.si/media/pdf/37_02_FINI_PRAVILNIK_DOKTORSKI_sTUDIJ_SLO_ANG.pdf
http://www.fini-unm.si/media/pdf/37_02_FINI_PRAVILNIK_DOKTORSKI_sTUDIJ_SLO_ANG.pdf
http://www.fini-unm.si/media/pdf/37_02_FINI_PRAVILNIK_DOKTORSKI_sTUDIJ_SLO_ANG.pdf
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zaključku študija bo fakulteta izvedla v decembru 2017. Zaradi premajhnega vzorca pri spletnem 

anketiranju je fakulteta v študijskem letu 2016/2017 izvedla anketiranje po zagovoru diplomske 

naloge. Iz analize ankete je razvidno, da so nekateri diplomanti z iskanjem zaposlitve pričeli že 

v času študija, kakor tudi, da so diplomanti dobili priložnost za delo brez aktivnega iskanja. 

Zaposlitev so dobili s pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba, s pomočjo 

kariernega centra, veze in poznanstva.  

 vzdrževanje stika z mentorji v organizacijah, v katerih študenti opravljajo praktično 

usposabljanje, 

 s povratnimi poročili delodajalcev, 

 preko Kariernega centra in Alumni kluba, 

 preko lastnih dogodkov (mednarodne konference, neformalna srečanja ipd.). 

 

Za pridobivanje dodatnih kompetenc, kot tudi razširjanje mednarodnih praks študentov za delo v tujini 

je fakulteta organizirala gostujoča predavanja gospodarstvenika in visokošolskih učiteljev iz tujine. 

Študenti so se seznanili z načinom dela in študija v tujini ter pridobili možnost sodelovanja v tujini pri 

razvoju in trženju inovacij oz. pri pridobivanju dodatnih znanj in kompetenc v praksi na mednarodnem 

področju. (http://www.fini-unm.si/si/novice-fini/)  

 

Študijski program fakultete je zasnovan interdisciplinarno. Študenti osvojijo znanja iz tehnike (razvoj 

sodobnih materialov, napredne računalniške tehnologije, avtomobilski razvoj, avtomatizacija in 

robotika) in naravoslovja (kemija, fizika), družbenih ved, kot so tuji jezik, ekonomija in poslovno 

komuniciranje ter informacijsko komunikacijske tehnologije. 

 

4. Fakulteta usklajuje vpis v študijske programe s potrebami po diplomantih študijskih programov, 

vendar izvaja le izredno obliko študija in posledično izvaja manjši vpis od potreb po diplomantih kot 

bi ga lahko izvajala s pridobljeno koncesijo za izvedbo rednega študija. Iz javno razpoložljivih 

podatkov je razvidno, da tovrstnega kadra primanjkuje. Med najbolj iskanimi poklici so diplomirani 

inženir strojništva (univerzitetni in visokošolski), strojni tehnik in oblikovalec kovin – orodjar  (razvidno 

iz informacij Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije).  

 

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine je na svoji spletni strani objavila švicarsko raziskavo 

o najbolj perspektivnih in zanesljivih poklicev v EU do 2020, kjer so strojni inženirji navedeni med 

najbolj iskanimi poklici (http://www.gzdbk.si/si/aktualno/ uspeh/detajl/?id=387). 

 

Iz Evropskega poročila za področje inženirstva (European Engineering Report), ki ga je naročila VDI 

(Združenje nemških inženirjev) in napisal Inštitut za ekonomski razvoj IW Köln,je razvidno, da Nova 

evropska strategija Obzorje 2020 navaja tri prioritete, in sicer pametno rast, ki temelji na znanju in 

inovacijah, ekonomsko rast za trajnostni razvoj in ekonomijo visoke zaposljivosti. Prispevek 

inženirjev k tehnološki inovativnosti na trgu je nepogrešljiv, namreč tako se dosega ekonomski razvoj 

ter posledično nova delovna mesta. Področje inženirstva bo igralo najpomembnejšo vlogo k 

doseganju vseh prioritet evropske strategije. Zagotavljanje zadostnega števila dobro kvalificiranih 

inženirjev v vseh državah je prioriteta do nadaljnjega. Skladno s tem so izražene potrebe po visoko 

izobraženem kadru, ki bo apliciral svoje raziskovalno znanje k dolgoročnim rešitvam. 

 

Vsakodnevno na spletni strani in socialnih omrežjih fakulteta objavlja prosta delovna mesta za 

diplomirane inženirje strojništva (http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/). 

 

 

http://www.fini-unm.si/si/novice-fini/
http://www.gzdbk.si/si/aktualno/%20uspeh/detajl/?id=387
http://www.fini-unm.si/si/studij/obvestila-za-studente/
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2.2.2 Realizacija ukrepov  

 

Tabela 1. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 na področju vpetosti v okolje 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK OPOMBA Realizacija 

1 izvedba ankete za diplomante, 
spremljanje zaposljivost oziroma 
zaposlenost svojih diplomantov in 
ankete  o veščinah in 
kompetencah za delodajalce; 

prodekan za  
kakovost,  
vodja referata 

letno do  
26. 2. 

 realizirano, vendar 
zaradi 
premajhnega 
vzorca niso 
rezultati 
verodostojni. 
komisija za 
kakovost in 
evalvacije določi 
ukrepe za 
izboljšanje 

2 stalno vključevanje študentov v 
delovno okolje doma in v tujini; 

prodekan za  
izobraževanje, 
prodekan za 
mednarodne 
odnose 

2016/2017  realizirano za 
vključevanje 
študente v v 
delovno okolje 
doma. študenti se 
niso odločili za 
vključevanje v 
tujino. 

3 izobraževanje mentorjev v 
podjetjih in drugih organizacijah; 

prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 v odvisnosti od 
strukture vpisanih 
študentov in 
potrebe po izvedbi 
praktičnega 
usposabljanja 
(prakse) 

v študijskem letu 
2016/2017 ni bilo 
potrebe. 

4 obiskovanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev študentov 
na praksi v podjetjih in drugih 
organizacijah; 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 v odvisnosti od 
strukture vpisanih 
študentov in 
potrebe po izvedbi 
praktičnega 
usposabljanja 
(prakse) 

realizirano 

5 obveščanje javnosti o doseženih 
rezultatih in drugih aktivnostih 
fakultete, promocija fakultete; 

dekan,  
vodja referata, 
strokovna služba 
FINI 

2016/2017  realizirano 

6 spremljanje zaposljivosti 
diplomantov in vzdrževanje 
stalnega stika z njimi;  

dekan,  
vodja referata, , 
strokovna služba 
FINI, Alumni klub 

2016/2017  delno realizirano 
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7 sklenitev pogodb za izvedbo 
laboratorijskih vaj pri posameznih 
predmetih pod vodstvom 
visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev fakultete in v 
sodelovanju s strokovnjaki iz 
gospodarstva; 

dekan 2016/2017  realizirano 

8 ustanovitev Centra za 
izobraževanje in razvoj 
industrijskega inženiringa (CIRII); 

dekan  2016/2017  realizirano 

9 v okviru Alumni kluba ohranjanje 
in krepitev stikov med diplomanti 
katerekoli generacije in programa 
ter fakulteto na vseh družbeno 
koristnih področjih ter ustvarjanju 
mreže socialnega kapitala, 
znanja in izkušenj; 

dekan,  
prodekan,  
vodja referata, , 
strokovna služba 
FINI 

2016/2017  delno realizirano 

10 izvedba aplikativnih študijskih in 
raziskovalnih projektov; 

prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik inštituta 
FINI, predstojnik 
CIRII 

2016/2017  realizirano (prenos 
v študijsko leto 
2017/2018) 

11 spremljanje učnih izidov; dekan,  
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017  realizirano 

12 spremljanje potreb po diplomantih 
študijskih programov. 

dekan, 
vodja referata, , 
strokovna služba 
FINI 

2016/2017  realizirano 

 

 

2.2.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

 spremljanje zaposljivosti diplomantov, 

 premajhna prepoznavnost fakultete v širšem okolju. 

 

Tabela 2. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2017/2018 na področju vpetosti v okolje 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 izvedba ankete za diplomante, 
spremljanje zaposljivosti oziroma 

prodekan za  
kakovost,  

letno do  
26. 5. 
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zaposlenosti svojih diplomantov in 
ankete  o veščinah in kompetencah za 
delodajalce; 

vodja referata, 
komisija za kakovost in 
evalvacije, , strokovna 
služba FINI 

2 stalno vključevanje študentov v delovno 
okolje doma in v tujini; 

prodekan za  
izobraževanje, prodekan 
za mednarodne odnose 

2017/2018 

3 izobraževanje mentorjev v podjetjih in 
drugih organizacijah; 

prodekan za 
izobraževanje 

2017/2018 

4 obiskovanje visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev študentov na praksi v 
podjetjih in drugih organizacijah; 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2017/2018 

5 obveščanje javnosti o doseženih 
rezultatih in drugih aktivnostih fakultete, 
promocija fakultete; 

dekan,  
vodja referata, 
strokovna služba FINI 

2017/2018 

6 spremljanje zaposljivosti diplomantov in 
vzdrževanje stalnega stika z njim;  

Prodekan za 
izobraževanje, 
vodja referata, 
strokovna služba FINI 

2017/2018 

7 sklenitev pogodb za izvedbo 
laboratorijskih vaj pri posameznih 
predmetih pod vodstvom visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev fakultete in v 
sodelovanju s strokovnjaki iz 
gospodarstva; 

dekan 2017/2018 

8 okrepitev Centra za izobraževanje in 
razvoj industrijskega inženiringa (CIRII); 

dekan in prodekan za 
izobraževanje 

2017/2018 

9 v okviru Alumni kluba ohranjanje in 
krepitev stikov med diplomanti katerekoli 
generacije in programa ter fakulteto na 
vseh družbeno koristnih področjih ter 
ustvarjanju mreže socialnega kapitala, 
znanja in izkušenj; 

dekan,  
prodekan za 
izobarževanje,  
vodja referata 

2017/2018 

10 izvedba aplikativnih študijskih in 
raziskovalnih projektov; 

prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik inštituta 
FINI, predstojnik CIRII 

2017/2018 

11 spremljanje učnih izidov; prodekan za 
izobraževanje. 
Vodja referata 

2017/2018 

12 spremljanje potreb po diplomantih 
študijskih programov. 

dekan, 
vodja referata 

2017/2018 
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3 DELOVANJE FAKULTETE 

3.1 POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE, SLOGAN IN STRATEŠKE USMERITVE 

 

Slika 3.1. Poslanstvo, vizija, vrednote in slogan Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto  
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3.2 STRATEGIJA FINI 

 

Strategija FINI izhaja iz opredeljenega poslanstva in vizije FINI in temelji na naslednjih konceptualnih 

izhodiščih: 

- Bolonjski strategiji, 

- Lizbonski strategiji, 

- Strategija Evropa 2020, 

- Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG po 

ENQA), 

- Nacionalnem programu visokega šolstva RS, 

- Zakonu o visokem šolstvu, 

- Strategiji razvoja Republike Slovenije, 

- Resoluciji o nacionalnem programu visokega šolstva 2010-2020, 

- Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih  

programov, 

- Merilih za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih 

programom ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela. 

 

Operativna izhodišča za oblikovanje strateškega načrta FINI temeljijo na Merilih za akreditacijo in 

zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (v nadaljevanju Merila NAKVIS), ki v 

svojem 9. členu določajo: »Strategija visokošolskega zavoda vsebuje načrt in načine za uresničevanje 

postavljenih ciljev.« ter v 24. členu »Visokošolski  zavod  ima  javno  objavljena  poslanstvo  in  strategijo  

svojega  delovanja oziroma razvoja, iz katere so jasno razvidni izobraževalni, znanstveni, raziskovalni 

oziroma umetniški  in  strokovnimi  cilji.  Strategijo  posodablja  na  podlagi  samoevalvacijskih 

izsledkov«. Novi strateški načrt Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto za obdobje od 2016-

2020 je bil sprejet na Senatu v začetku leta 2016. Strategija je objavljena na spletni strani http://www.fini-

unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/programski-in-strateski-dokumenti/  

Fakulteta uresničevanje postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poročilu fakultete, ki je javno 

objavljeno ter v Samoevalvacijskem poročilu (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

Tabela 3. Strategija Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 2016-2020 temelji na analizi okolja 

 

Analiza okolja Opis 

Politično 

okolje 

- podrejenost  nacionalnim  agencijam  in  telesom  v  vlogi financerjev in 
oblikovalcev predpisov 

- pričakovane spremembe  visokošolske  zakonodaje;  posledice  sprememb  
so negotove in  nepredvidljive 

- na  nacionalni  ravni  premalo  možnosti  aktivnega  sodelovanja  samostojnih 
visokošolskih zavodov pri oblikovanju zakonodaje in nacionalne strategije na 
področju visokega šolstva 

- pogoste spremembe vlad 
- neuravnovešenost političnega prostora 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/programski-in-strateski-dokumenti/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/programski-in-strateski-dokumenti/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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Ekonomsko 

okolje 

− Gospodarska kriza v Sloveniji vpliva na interes in finančne možnosti 
potencialnih študentov ter usmeritve sredstev za nacionalne in lokalne razpise 
za raziskovalne projekte in programe. 

− Gospodarsko okolje ustvarja povpraševanje po kadrih študijskih programov 
FINI. 

− Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev strojništva. Tudi v 
času gospodarske krize delodajalci v Sloveniji in tudi globalno nenehno 
izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in 
tehnološka znanja, uporabna na več področjih. Fakulteta s svojimi študijskimi 
programi sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti 
gospodarstva. 

− Novo mesto z okolico je gospodarsko najmočnejši del Slovenije, kjer je 
proizvedenih več kot 40% dodane vrednosti v Sloveniji. 

− Povečujejo se zahteve po aplikativnem raziskovanju, s čimer se ponujajo 
možnosti za povečanje  obsega  znanstveno  raziskovalnega  dela  in  
povečanje  izkoristka temeljnega raziskovanja in dodajanje novih dimenzij v 
pedagoškem delu. 

− Slovenija kot članica EU omogoča možnosti za pridobitev EU sredstev. 

Družbeno - 

kulturno 

okolje 

− FINI je umeščena v specifično obmejno in multikulturno okolje, na stičišče 
dveh različnih kulturnih krogov (srednje evropski, JV evropski). 

− Število  mladih,  vključenih  v  terciarno  izobraževanje  v  zadnjih  dveh  
desetletjih, pada. 

− Prepoznavnost FINI v Sloveniji je vse večja. 
− Prisoten je pojav »odliv možganov«. 

Tehnološko 

okolje 

− Tehnološka  intenzivnost  slovenskega  gospodarstva  in  njegova  
inovativnost  sta razmeroma nizki, vendar je v regiji ustvarjeno 40% slovenske 
dodane vrednosti. 

− Gospodarstvo  v  regiji  je  pretežno  povezano  z  avtomobilsko  in 
farmacevtsko  industrijo. 

− Slovenska industrijska politika definira prednostna tehnološka področja, v 
okviru katerih se bo spodbujal razvoj tehnologij in njihova uporaba v 
industrijskih sektorjih; vsa navedena področja so vsebovana v študijskih 
programih FINI, prav tako pa so vsa navedena področja prisotna v 
industrijskem sektorju Slovenije. 

− Povezovanje med akademsko in lokalno gospodarsko sfero je razmeroma 

šibko 

 

3.2.1 Strateške usmeritve 

 

Strateške usmeritve, ki predstavljajo izhodišča za oblikovanje operativnih ciljev so: 

1. Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

2. Odličnost študija 

3. Odličnost poslovanja 

4. Zadovoljstvo študentov 

5. Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

6. Internacionalizacija raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 

7. Zadovoljstvo zaposlenih 

8. Družbeno odgovorno delovanje 
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3.2.2 Strateški cilji 

 

Iz vsake strateške usmeritve so izvedeni strateški cilji, ki so ovrednoteni in predstavljajo izhodišče za oblikovanje letnega delovnega načrta in samoevalvacijskega 

poročila. 

 

Tabela 4. Cilji po strateških usmeritvah 

 

 STRATEŠKA USMERITEV 1: 
Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ŠT. STRATEŠKI CILJI  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Število točk  po SICRIS-u na registriranega raziskovalca v 
zadnjih 5. letih 

točke P=275 
R=126 

P=300 
R=259 

325 375 400 425 

2.  Število točk po SICRIS-u na registriranega raziskovalca v 
tekočem letu 

točke P=55 
R=31,4 

P=60 
R=106,3 

65 75 80 85 

3.  Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, AHCI in Scopus ali 
znanstvenih monografij, izdanih pri založbah s seznama ARRS 
na registriranega raziskovalca v zadnjih 5. letih 

število P=4,5 
R=1,79 

P=4,5 
R=6,89 

4,5 5 5 5,5 

4.  Število objav, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, AHCI in Scopus ali 
znanstvenih monografij, izdanih pri založbah s seznama ARRS 
na registriranega raziskovalca v tekočem letu 

število P=1,1 
R=0,17 

P=1,2 
R=0,7 

1,3 
 

1,4 
 

1,4 
 

1,4 

5.  Normirano število čistih citatov Wos/Scopus na registriranega 
raziskovalca v zadnjih 10 letih 

število P=10 
R=20,22 

P=12 
R=92 

14 16 20 22 

6.  Število izvajanih raziskovalno-razvojnih projektov  število P=1 
R=1 

P=2 
R=3 

2 3 3 4 

7.  Število izvajanih aplikativnih projektov število P=1 
R=1 

P=2 
R=3 

2 3 3,5 4 

8.  Število vseh referentov na konferencah fakultete Število P=20 
R=34 

P=25 
R=43 

30 35 40 45 

9.  Število znanstvenih konferenc v (so) organizaciji FINI število P=1 
R=1 

P=1 
R=1 

1 2 2 3 

10.  Povprečna vrednost SU 6.1  % P=45 
R=24 

P=45 
R=23,3 

50 55 55 60 
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11.  Povprečna vrednost SU 6.11 število P=5 
R=10 

P=7 
R=10 

15 25 35 40 

 STRATEŠKA USMERITEV 2: 
Odličnost študija 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Skupno število vseh vpisanih študentov (po zadnjem vpisnem 
roku) 

število P=250 
R=273 

P=310 
R=122 

350 390 450 500 

2.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 1. letnik   let P=5,0 
R=2,9 

P=4,5 
R=4,2 

4,25 4,00 3,5 3,0 

3.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 2. letnik   let P=4,0 
R=3,4 

P=3,5 
R=3,7 

3,0 2,5 2,25 2,0 

4.  Trajanje študija diplomantov 1. stopnje vpisanih v 3. letnik   let P=2,5 
R=0,7 

P=2,25 
R=1,6 

2,00 1,75 1,5 1,0 

5.  Indeks zadovoljstva diplomantov (anketa)  1-5 P=4,3 
R=4,31 

P=4,3 
R=4,49 

4,4 4,4 4,6 4,6 

6.  Čas iskanja prve ustrezne zaposlitve po diploma – 1. stopnja 
(VS+UNI) (anketa diplomantov) 

  
mesec 

P=9 
R=/ 

P=8,5 
R=1,5 

8 7,5 7 6 

7.  Povprečna ocena zaključnega študija z diplomo 1-10 P=8,7 
R=8,28 

P=8,75 
R=8,80 

8,8 8,85 8,9 8,95 

8.  Povprečna ocena zaključenega študija brez diplome 1-10 P=8,10 
R=9,06 

P=8,20 
R=8,14 

8,3 8,4 8,5 8,6 

9.  Indeks diplomantov (glede na število čisto vpisanih) indeks P=24,7 
R=21,7 

P=26 
R=19,94 

27,3 28,6 29,9 31,2 

10.  Povprečna vrednost SU 6.8 vredno
st 

P=2 
R=0 

P=2 
R=0 

3 3 4 4 

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 
Odličnost poslovanja 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Število vpisanih študentov število P=100 
R=134 

P=160 
R=185 

190 190 200 200 

2.  Število zaposlenih: število P=5 P=6 7 7 8 8 
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R=3.85 R=3.68 

2a strokovne službe  število P=1 
R=2 

P=2 
R=2 

3 3 3 3 

        2b pogodbeni izvajalci v strokovnih službah število P=1 
R=1 

P=1 
R=0 

0 0 1 1 

2c zaposleni člani AZ  število P=4 
R=6 

P=4 
R=6 

4 4 5 5 

2d pogodbeni člani AZ število P=22 
R=38 

P=23 
R=51 

23 24 23 23 

3.  Skupni prihodki FINI po denarnem toku  v 1000 
EUR 

P=250 
R=353 

P=265 
R=430 

280 300 320 350 

4.  Delež prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz 
naslova raziskovalno-razvojnih projektov glede na skupne 
prihodke fakultete 

% P=5 
R=12,10 

P=10 
R=10,47 

15 15 20 25 

5.  Delež prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz 
naslova šolnin glede na skupne prihodke fakultete 

% P=90 
R=83,64 

P=80 
R=80,93 

70 65 60 60 

6.  Delež prihodkov v koledarskem letu konca študijskega leta iz 
naslova ostale dejavnosti glede na skupne prihodke fakultete 

% P=5 
R=4,26 

P=10 
R=9,26 

15 20 20 25 

7.  Indeks zadovoljstva zaposlenih in sodelavcev pri delu (anketa o 
zadovoljstvo)  

1-5 P=4,3 
R=4,8 

P=4,4 
R=4,88 

4,6 4,6 4,8 4,8 

8.  Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega  
in število formaliziranih pritožb zaposlenih 

število P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 

9.  Število sklenjenih sporazumov z domačimi visokošolskimi 
zavodi (kumulativno) 

število P=7 
R=7 

P=9 
R=7 

11 13 15 17 

10.  Število sklenjenih sporazumov z domačimi poslovnimi partnerji 
(kumulativno) 

število P=9 
R=11 

P=11 
R=13 

13 15 17 19 

11.  Povprečna vrednost SU 6.3 število P=2 
R=1 

P=2 
R=1 

3 3 4 4 

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Zadovoljstvo študentov 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Indeks zadovoljstva študentov (anketa) – skupno 1-5 P=4,3 
R=4,2 

P=4,4 
R=4,49 

4,5 4,6 4,7 4,8 
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2.  Zadovoljstva študentov (anketa) s predavanji in vajami 1-5 P=4,5 
R=4,3 

P=4,5 
R=4,59 

4,6 4,6 4,6 4,7 

3.  Zadovoljstvo študentov (anketa) referatom in knjižnico 1-5 P=4,2 
R=4,0 

P=4,3 
R=3,89 

4,5 4,6 4,7 4,8 

4.  Delež študentov iz drugih regij % P=60 
R=55 

P=61 
R=75,7 

61 63 65 65 

5.  Delež izpisov študentov FINI % P=4,4 
R=6 

P=4,0 
R=7 

3,8 3,6 3,4 3,2 

6.  Delež ugodno rešenih pritožb študentov 
(potrditev pritožb na drugi stopnji) 

% P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 

 STRATEŠKA USMERITEV 5: 
Zadovoljstvo odjemalcev raziskovalno-razvojnega dela  

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Indeks zadovoljstva naročnikov aplikativnih projektov 1-5 P=4 
R=4,5 

P=4 
R=4,5 

4, 4,3 4,4 4,5 

2.  Indeks zadovoljstva obiskovalcev dogodkov FINI (konference 
itd) 

1-5 P=4,3 
R=4,71 

P=4,3 
R=4,7 

4,4 4,4 4,5 4,5 

3.  Prodaja iz fakultetne založbe  EUR P=80 
R=128 

P=120 
R=58 

150 200 240 300 

4.  Število knjižničnih enot (kumulativno) – fizično enot x 
100 

P=3,9 
R=4,61 

P=4,0 
R=5,24 

4,1 4,2 4,3 4,4 

5.  Število podatkovnih baz s polnim dostopom, do katerih se lahko 
dostopa preko FINI 

število P=2 
R=1 

P=2 
R=0 

3 4 4 5 

6. Vrednost SU 6.2 Število P=5 
R=8 

P=7 
R=10 

8 9 10 11 

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 
Internacionalizacije raziskovalne in izobraževalne 

dejavnosti 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP. 
ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Delež tujih referentov na konferencah fakultete % P=45 
R=24 

P=45 
R=23,3 

50 55 55 60 



 

 
29 

 

2. Število sklenjenih sporazumov s tujimi visokošolskimi zavodi in 
raziskovalnimi institucijami (kumulativno) 

število P=5 
R=8 

P=7 
R=10 

8 9 10 11 

3. Število sklenjenih sporazumov s tujimi poslovnimi partnerji 
(kumulativno) 

število P=2 
R=1 

P=2 
R=1 

4 6 8 9 

4. Število študentov FINI, ki so opravili vsaj en predmet v tujini  število P=1 
R=0 

P=1 
R=0 

2 3 3 5 

5. Število tujih visokošolskih učiteljev in sodelavcev na mobilnosti 
oz. vključeni v pedagoški oz. v raziskovalni proces.  

število P=1 
R=3 

P=1 
R=2 

2 3 4 5 

6. Delež tujih študentov na FINI (na izmenjavi + vpisani) % P=0,08 
R=0 

P=0,09 
R=1,22 

0,10 0,11 0,11 0,12 

7. Delež mednarodne mobilnosti visokošolskih učitelje in osebja 
FINI 

število  P=2 
R=1 

P=2 
R=3 

3 3 4 4 

8. Število mednarodne mobilnosti študentov in mladih 
diplomantov FINI 

število P=2 
R=0 

P=2 
R=0 

3 3 4 4 

9. Število predmetov na FINI, ki se izvajajo v tujem jeziku število P=12 
R=2 

P=17 
R=2 

20 25 30 37 

10. Število mednarodnih združenj in društev katerega je FINI 
vključen 

število P=1 
R=1 

P=2 
R=1 

2 3 4 5 

11. Število mednarodnih znanstvenih konferenc (s prispevkom 
članov AZ) FINI 

število P=5 
R=10 

P=7 
R=10 

10 12 14 15 

 STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Zadovoljstvo zaposlenih 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 

R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

 
P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Indeks zadovoljstva zaposlenih (anketa) – skupno 1-5 P=4,3 
R=4,8 

P=4,3 
R=4,88 

4,5 4,5 4,6 4,7 

2. Število odpovedi zaposlitve na pobudo zaposlenega število P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 

3. Število pritožb sodelavcev število P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 

4. Ure izobraževanja za osebni razvoj  št.ur/za
p. 

P=55 
R=58 

P=60 
R=10 

60 70 75 80 
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5. Število družabnih dogodkov za sodelavce  število P=2 
R=3 

P=2 
R=3 
 

3 4 4 4 

 

STRATEŠKA USMERITEV 8: 
Družbeno odgovorno delovanje 

 
Enota 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

P-plan 
R-realiz 

ZAP
. 

ŠT. 

 
STRATEŠKI CILJI 

 2017 
2018 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. Število predstavitev rezultatov delovanja širši javnosti  število P=1 
R=3 

P=2 
R=5 

2 2 4 4 

2. Število dobrodelnih akcij, ki se jim pridruži FINI število P=3 
R=1 

P=3 
R=1 

4 4 5 5 

3. Donacije (število ur brezplačnega izobraževanja) število 
ur 

P=12 
R=10 

P=12 
R=5 

12 16 18 18 

4. Število kršitev v povezavi s spoštovanjem zasebnosti na 
delovnem mestu 

število P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 

5. Število kršitev v povezavi z osebnimi podatki študentov število P=0 
R=0 

P=0 
R=0 

0 0 0 0 
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3.3 ORGANIZIRANOST FAKULTETE 

 

3.3.1 Predstavitev 

 
Fakulteta je organizirana in deluje v skladu z zakonom in svojim statutom. Pristojnosti, naloge in 

dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih fakultete so jasno opredeljene, zagotovljeno je 

soodločanje vseh deležnikov. Organiziranost fakultete omogoča izvajanje izobraževalnega in 

znanstveno raziskovalnega dela. Na spletni strani fakultete so objavljeni interni pravni akti ter programski 

in strateški dokumenti fakultete. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je leta 2009 nastala na pobudo gospodarstva, njegovih 

jasno izraženih potreb in trendov razvoja. Ustanovitelja Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 

sta: 

 

 Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto in  

 Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto (do 9. 8. 2014 Univerzitetno in 

raziskovalno središče Novo mesto). 

 

Z uveljavitvijo Odloka Mestne občine Novo mesto o ukinitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno 

središče Novo mesto z dnem 9.8.2014 je eden od dveh soustanoviteljev FINI Novo mesto, Univerzitetno 

in raziskovalno središče Novo mesto (v nadaljevanju: URS), prenehal delovati in s tem izstopil iz 

soustanoviteljstva FINI Novo mesto, namesto njega pa je kot soustanoviteljica FINI Novo mesto vstopila 

Mestna občina Novo mesto, na katero so se v skladu s 3. členom omenjenega odloka prenesle vse 

so/ustanoviteljske pravice in obveznosti, ki jih je URS kot soustanovitelj imel v FINI Novo mesto. 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod ima akreditirane študijske 

programe prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program: 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto kot samostojni zasebni zavod izvaja akreditirane 

naslednje študijske programe: 

− prve stopnje, visokošolski in univerzitetni študijski program: 

o visokošolski strokovni študijski program I. stopnje: Inženiring in vozila 

o univerzitetni študijski progam I. stopnje: Inženiring in vozila 

− druge stopnje, magistrski študijski program: 

o magistrski študijski program II. stopnje: Inženiring in avtomobilska industrija 

− tretje stopnje, doktorski študijski program 

o doktorski študijski program III. stopnje: Inženiring in avtomobilska industrija 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto – študijsko področje po ISCED klasifikaciji 52 in po 

Frascati klasifikaciji tehniške vede. Z odločbo 041-4/2008/16 z dne 22. 04. 2009 je Fakulteta za 

industrijski inženiring Novo mesto vpisana v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo. Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je podaljšal 

akreditacijo fakulteti za dobo 7 let (odločba št. 6031-3/2015/28 z dne 17. 11. 2016). 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto ima v razvid vpisane študijske programe : 

− visokošolski strokovni študijski program "Inženiring in vozila", odločba št. 6033-285/2009/22 z 

dne 21. 4. 2011 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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− univerzitetni študijski program "Inženiring in vozila", odločba št. 6033-283/2009/33 z dne 20. 10. 

2011 

− magistrski študijski program "Inženiring in avtomobilska industrija", odločba št. 6033-

284/2009/56 z dne 21. 4. 2016 

− doktorski študijski program "Inženiring in avtomobilska industrija", odločba št. 6033-1/2010/45 z 

dne 21. 4. 2016 

 

Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za 

znanstveno-raziskovalno dejavnost. 

Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno 

dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 z dne 28. 3. 2011. 
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3.3.2 Organigram 

Organiziranost FINI Novo mesto prikazuje spodnji organigram.  
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3.3.3 Organi fakultete 

 

V maju 2017 je bil spremenjen Akt o ustanovitvi in z njim usklajen nov Statut fakultete, sprejet v juniju 

2017. Razlog za spremembe in dopolnitve je bila uskladitev s spremembami Zakona o visokem šolstvu, 

bistvene spremembe se nanašajo na sestavo Akademskega zbora in status študenta. 

 

3.3.4 Dekan 

 
Dekan je strokovni in poslovodni vodja fakultete, ki vodi, zastopa in predstavlja fakulteto v pravnem 

prometu, vodi izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter odgovarja za zakonitost dela, 

vse v skladu z zakonom, Aktom o ustanovitvi in Statutom. Dekan ima pri vodenju poslovanja in dela 

zavoda najširša pooblastila na ekonomskem, pravnem in kadrovskem področju. Na poslovodnem 

področju so pooblastila dekana omejena pri razpolaganju z nepremičnim premoženjem, intelektualno in 

industrijsko lastnino zavoda ter pri razpolaganju s sredstvi nad višino, določeno s predpisi o javnih 

naročilih za naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti, za kar si mora pridobiti odobritev 

Upravnega odbora. 

 

Na 55. seji Senata fakultete je bila za mandatno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2019 za novo dekanjo 

fakultete imenovana mag. Vera Smodej. Zaradi smrti dekanje je bila na 83. seji Senata fakulete za v. d. 

dekanje fakultete imenovana mag. Iris Fink Grubačević, za mandatno obdobje od 28. 9. 2017 do 27. 3. 

2018. 

 

3.3.5 Prodekani  

 

Fakulteta ima prodekane za naslednja področja:   

 izobraževanje,  

 znanstveno raziskovalno delo in  

 kakovost, lahko pa tudi za druga področja. 

 

Njihove naloge določi s soglasjem Senata dekan s sklepom. Dekan imenuje prodekane iz vrst 

visokošolskih učiteljev fakultete, po pridobljenem predhodnem soglasju Senata. Mandat prodekanov je 

enak mandatu dekana. Ti se lahko imenujejo za posamezna področja ali pa se posamezen prodekan 

imenuje za več področij. 

 

Funkcijo prodekanje za znanstveno-raziskovalno delo je v študijskem letu 2016/2017 (na dan 30. 9. 

2017) opravljala doc. dr. Urška Florjančič, z mandatom od 5. 5. 2017 do 30. 9. 2019. Funkcijo prodekanje 

za izobraževanje in kakovost je opravljala mag. Iris Fink Grubačević, v. d. dekanje, z mandatom od 5. 

5. 2017 do 30. 9. 2019. 

 

3.3.6 Upravni odbor 

 
Upravni odbor je najvišji organ upravljanja fakultete, ki poleg nalog, določenih z zakonom, odloča o 

zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete v skladu z Aktom o 

ustanovitvi in Statutom.  
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Upravni odbor ima devet članov, in sicer:  

 dva predstavnika vsakega od ustanoviteljev (skupaj štiri),  

 tri predstavnike iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, 

znanstveni delavci in visokošolski sodelavci);  

 enega predstavnika drugih delavcev,  

 enega predstavnika študentov. 

 

Člani Upravnega odbora v študijskem letu 2016/2017 (na dan 30. 9. 2017): 

 mag. Miran Šiško, predstavnik Mestne občine Novo mesto (mandat: 14. 7. 2014 – 13. 7. 2018) 

- predsednik UO 

 prof. dr. Janez Povh, predstavnik Mestne občine Novo mesto (mandat: 7. 7. 2017 - 6. 7. 2021) 

 Štefan David, predstavnik Šolskega centra Novo mesto (mandat: 28. 2. 2017 – 27. 2. 2021) 

 doc. dr. Tomaž Savšek, predstavnik Šolskega centra Novo mesto (mandat: 28. 2. 2017 – 27. 2. 

2021) 

 doc. dr. Matej Forjan, predstavnik visokošolskih učiteljev FINI Novo mesto (mandat: 1. 10. 2015 

– 30. 9. 2019) 

 doc. dr. Anatolij Nikonov, predstavnik visokošolskih učiteljev FINI Novo mesto (mandat: od 4. 

10. 2016 - 3. 10. 2020 )  

 doc. dr. Damjan Balabanič, predstavnik visokošolskih učiteljev FINI Novo mesto (mandat: 5. 5. 

2017 - 4. 5. 2021) 

 Lucija Galič, predstavnik drugih delavcev FINI (mandat: od 22. 12. 2015 - 21. 12. 2019) 

 Matija Šavle, predstavnik študentov (mandat: 23. 11. 2016 do 22. 11. 2017) 

 

Upravni odbor je imel v študijskem letu 2016/2017 skupno 6 sej, od tega 3 redne in 3 dopisne. 

 

3.3.7 Senat 

 
Senat je najvišji strokovni organ fakultete, ki sprejema vse pomembnejše odločitve glede 

izobraževalnega in znanstveno raziskovalnega dela fakultete. Senat ima 9 članov (vključno z dekanom) 

iz vrst Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih 

predmetov, tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja 

fakultete. Člana Senata sta tudi 2 predstavnika študentov. Dekan in predsednik Študentskega sveta sta 

člana Senata po položaju. 

 

Člani Senata v študijskem letu 2016/2017 (na dan 30. 9. 2017): 

 

 mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred., v. d. dekanje 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak, 

 doc. dr. Damjan Balabanič, 

 doc. dr. Matej Forjan, 

 prof. dr. Jerneja Žganec Gros 

 doc. dr. Tomaž Savšek, 

 doc. dr. Igor Simonič, 

 izr. prof. Dr. (PhD, Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran 

 mag. Miran Šiško 

 Robert Gazvoda, predstavnik študentov, 
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 Ivan Oštir, predstavnik študentov. 

 

V študijskem letu 2016/2017 so delovale naslednje komisije Senata (na dan 30. 9. 2017): 

 

Senat imenuje stalne komisije, katere vodijo pristojni prodekani oziroma imenovani predsedniki. Število 

in sestavo komisij, njihove naloge, pooblastila ter trajanje mandata članov komisij določi na predlog 

dekana Senat s sklepi. 

 

Komisija za študijske in študentske zadeve v sestavi (KŠŠZ): 

 mag. Iris Fink Grubačević, predsednica komisije (mandat od 5. 5. 2017 do 30. 9. 2019), 

 doc. dr. Anatolij Nikonov, član – predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 4. 10. 2016 do 30. 

9. 2017), 

 Aljaž Bruner, predstavnik študentov (mandat: 23. 11. 2016 do 22. 11. 2017) 

 

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD): 

 doc. dr. Urška Florjančič, predsednica komisije po funkciji prodekanje za ZRD (mandat od 5. 5. 2017 

do 30. 9. 2019), 

 doc. dr. Anatolij Nikonov, član - predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 4. 10. 2016 do 30. 9. 

2017), 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 

2017) 

 

Komisija za kakovost in evalvacije v sestavi (KKE): 

 mag. Iris Fink Grubačević, predsednica komisije po funkciji v. d. dekanje, ki opravlja tudi naloge 

prodekanje za kakovost (mandat od 5. 5. 2017 do 30. 9. 2019), 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak, predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017) 

 Lucija Galič, članica – predstavnica drugih delavcev (mandat od 22. 1. 2018 do 30. 9. 2019). 

 

Komisija za založniško dejavnost v sestavi (KZD): 

 doc. dr. Urška Florjančič, predsednica komisije po funkciji prodekanje za ZRD (mandat od 5. 5. 2017 

do 30. 9. 2019), 

 doc. dr. Ljupčo Krstov, predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 14. 10. 2015 do 30. 9. 2017), 

 doc. dr. Damjan Balabanič, predstavnik visokošolskih učiteljev (mandat od 4.10. 2016 do 30. 9. 2017) 

 

Komisija za izvolitve v nazive (KIN): 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak, predsednik (mandat od 4. 10. 2016 do  30. 9. 2017), 

 doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič, članica – predstavnica visokošolskih učiteljev (mandat od 14. 

10. 2015 do 30. 9. 2017) 

 doc. dr. Anatolij Nikonov, član - predstavnik visokošolskih (mandat od 4. 10. 2016 do  30. 9. 2017). 

 

3.3.8 Akademski zbor 

 
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni 

sodelavci, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško ali znanstveno-raziskovalno delo na 

podlagi pogodbenega razmerja s fakulteto (člani Akademskega zbora). Pri delu Akademskega zbora 

fakultete sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete. Število predstavnikov študentov predstavlja 

najmanj eno petino števila članov Akademskega zbora.  
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Predsednik Akademskega zbora fakultete je doc. dr. Damjan Balabanič. 

 

Člani Akademskega zbora v študijskem letu 2016/2017: 

 Aleš Adamlje, viš. pred. 

 doc. dr. Aljaž Tomaž 

 doc. dr. Damjan Balabanič 

 doc. dr. Mitja Cerovšek 

 Štefan David, pred. 

 mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred 

 doc. dr. Urška Florjančič 

 doc. dr. Matej Forjan 

 izr. prof. Dr (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran 

 doc. dr. Gorazd Hren 

 prof. dr. Monika Jenko 

 doc. dr. Tomaž Jurejevčič 

 prof. dr. Julius Kaplunov 

 prof. dr. Jurij Krope 

 doc. dr. Ljupčo Krstov 

 izr. prof. dr. Vojteh Leskovšek 

 mag. Igor Makovec, pred. 

 prof. Marjanović 

 dr. Tjaša Marolt, pred. 

 doc. dr. Sašo Murtič 

 doc. dr. Antolij Nikonov 

 doc. dr. Matej Pleterski 

 prof. dr. Bojan Podgornik 

 doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič 

 prof. dr. Rudolf Pušenjak 

 Mateja Režek, pred. 

 izr. prof dr. Blaž Rodič 

 doc. dr. Tomaž Savšek 

 doc. dr. Igor Simonič 

 mag. Vera Smodej, viš. pred. 

 mag. Miran Šiško, pred. 

 izr. prof. dr. Mario Štorga 

 doc. dr. Borivoj Šuštaršič 

 prof. ddr. Janez Usenik 

 Matija Vidiček pred. 

 Meta Vidiček, pred. 

 zasl. Prof. dr. Jože Vižintin 

 doc. dr. Damir Vrančič 

 doc. dr. Henrik Zaletelj 

 dr. Jani Zore, pred. 

 Anja Žagar, asist. 

 doc. dr. Bernard Ženko 



 

 
38 

 

 izr. prof. dr. Mario Žganec 

 prof. dr. Jerneja Žganec Gros 

 doc. dr. Martin Žnidaršič 

 

Predstavniki študentov v Akademskem zboru v študijskem letu 2016/2017: 

 Aljaž Bruner, 

 Gregor Bergman, 

 Simon Bartolj Draginc, 

 Robert Gazvoda, 

 Miha Kuljaj, 

 Matija Šavle, 

 Tilen Saje, 

 Tanja Zelenko. 

Akademski zbor je imel v študijskem letu 2016/2017 skupaj 3 seje. 

 

3.3.9 Študentski svet 

 
Študentski svet je organ študentov fakultete in je bil izvoljen na volitvah 23. 11. 2016. S Pravilnikom o 

organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in način dela Študentskega sveta. 

 

Študentski svet vsako leto razpiše volitve v Študentski svet. Študentski svet izvoli svoje predstavnike v 

organe upravljanja fakultete, in sicer: 

 v Senat dva predstavnika študentov, predsednik Študentskega sveta je član Senata po položaju; 

 v Komisijo za študijske in študentske zadeve en predstavnik študentov, 

 v Komisijo za kakovost in evalvacije en predstavnik študentov, 

 v Akademski zbor število študentov predstavlja petino števila članov Akademskega zbora, 

 v Upravni odbor enega predstavnika študentov. 

 

Predstavniki študentov so objavljeni na spletni strani fakultete. Za svoje delovanje imajo na voljo prostor 

v študentski pisarni. Skupna srečanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in zaposleni v referatu jim 

nudijo pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti. 

 

Člani Študentskega sveta FINI Novo mesto v študijskem letu 2016/17: 

 Robert Gazvoda, 

 Miha Kuljaj, 

 Aljaž Bruner, 

 Simon Bartolj Draginc, 

 Tilen Saje, 

 Tanja Zelenko, 

 Ivan Oštir, 

 Matija Šavle, 

 Gregor Bergman. 

V študijskem letu 2016/2017 je imel Študentski svet 7 sej. 
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3.4  ORGANIZACIJSKE ENOTE FAKULTETE 

 

Fakulteta ima naslednje organizacijske enote:  

 tajništvo, 

 katedre,  

 inštitute. 

 

3.4.1 Tajništvo 

 
Tajništvo fakultete sestavljajo službe po področjih oziroma sektorjih, ki izvajajo upravno administrativne 

in strokovno tehnične naloge na naslednjih področjih: 

 

 študentski referat (administrativne in strokovno tehnične naloge za potrebe izobraževalnega 

dela na področjih, ki jih izvaja fakulteta ter naloge na področju izobraževalne in znanstveno 

raziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju),  

 ekonomika (finančna in računovodska funkcija),  

 informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija),  

 knjižnica (knjižničarska, informacijska in dokumentacijska dejavnost za potrebe znanstveno 

raziskovalnega in izobraževalnega dela na področjih, ki jih razvija fakulteta).  

 

Tajništvo fakultete od  28. 9. 2017 vodi dekanja mag. Iris Fink Grubačević, ki ima na področju vodenja 

tajništva naslednje naloge:  

 izvaja navodila in odredbe organov fakultete,  

 pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pregled in obračun opravljenega dela,  

 ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost na tem področju,  

 nadzoruje izdajo potrdil iz evidenc, ki jih vodi fakulteta o študentih,  

 je neposredni vodja zaposlenih v tajništvu,  

 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz predpisov in Statuta ter drugih aktov. 

 

Referat za študijske in študentske zadeve zagotavlja kandidatom za študij in vpisanim študentom 

svetovalne storitve, povezane z vpisom in informacijami o študiju. Informacije so razpoložljive na spletni 

fakultete, kjer so objavljeni tudi vsi pravni akti, predstavitveni zborniki in zgibanke, preko e-pošte, 

telefona, na Facebook-u in Twitter-ju. Informacije o študiju so posredovane tudi na informativnih dnevih. 

Kandidati za študij in že vpisani študenti lahko informacije pridobijo tudi s podajo direktnih vprašanj na 

spletni strani fakultete.  

 

V okviru referata za študijske in študentske zadeve je vzpostavljeno delovanje mednarodne pisarne za 

realizacijo mednarodne mobilnosti Erasmus+.  

 

Dela in naloge vodje referata je izvajala Lucija Galič, in sicer od 1. 9. 2015 dalje. 

 

Dela in naloge ekonomike (finančna in računovodska funkcija) so v študijskem letu 2016/2017 izvajale 

sodelavke po pogodbi, in sicer Nada Košmerl, Tatjana Vene, Anica Makše in Magda Lužar. 

 

Dela in naloge informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija) je v študijskem letu 2016/2017 izvajal 

sodelavec po pogodbi, in sicer Aleš Cvelbar. Delo in naloge za tehnično pomoč pri študiju na daljavo je 
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v študijskem letu 2016/2017 izvajala sodelavka po pogodbi, in sicer Jožica Košir Bobnar.  

 

Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici Šolskega centra 

Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za potrebe 

izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je študentom, pedagoškim delavcem in 

raziskovalcem FINI, ki si lahko pod enakimi pogoji izposojajo tudi vse gradivo knjižnice Šolskega centra 

Novo mesto. V poslovnem letu 2014 je vzpostavljeno delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena v 

omrežje COBISS in IZUM, prav tako je urejen dostop do elektronskih baz podatkov. Na dan 31. 12. 

2017 je v knjižnici na voljo 524 enot, knjižnični fond pa imamo namen tudi še razširiti v letu 2018.  

 

Temeljne naloge knjižnice so: 

 nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim 

delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične storitve;  

 zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;  

 sodelovati v knjižničnih informacijskih sistemih doma in v tujini;  

 opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost, ki temelji 

na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;  

 zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;  

 sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.  

 

Poleg enot, ki so na voljo v fizični obliki v knjižnici, imajo študenti ter sodelavci fakultete tudi možnost 

dostopa do naslednjih baz podatkov:  

 ProQuest - Servis ProQuest (ProQuest Online Information Service) omogoča iskanje po bazah 

podatkov ProQuest Dissertations and Theses Global. Podatkovna baza je najobsežnejša zbirka 

doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu. Vsebuje 2 milijona celotnih besedil 

disertacij in diplomskih nalog ter 4 milione bibliografskih zapisov s povzetki. 

 Metaiskalnik - omogoča hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot so baze 

podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi elektronskih knjig, 

spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prosto dostopni in tudi licenčni informacijski viri, za 

katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, 

ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov 

o zalogi v knjižnici, prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz 

kataloga e-revij itd. 

 Google Scholar - služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - 

založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi 

po citirani literaturi.  

 JCR - Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je mera, ki 

opisuje, kolikokrat so članki, objavljeni v znanstvenih revijah na področjih naravoslovja in 

družboslovja, citirani. V znanosti se faktor vpliva splošno uporablja kot objektivno merilo ugleda 

oz. pomembnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi raziskovalcev, ki v teh revijah objavljajo. 

Rezultati so objavljeni v publikaciji Journal Citation Reports (JCR). Faktor vpliva revije za vsako 

leto se izračuna kot razmerje med številom citatov člankov v tej in drugih indeksiranih revijah za 

dve leti prej ter številom vseh člankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej 

recimo brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povprečje citatov na članek v tej 

reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na določeno obdobje, je možno 

računati faktor za poljubno časovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo revij znotraj ožjega 

področja znanosti, saj so revije klasificirane po področjih. 
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 Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si - Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in 

kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh 

omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoča dostop 

do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil. 

 Evropska knjižnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih knjižnic 

po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vključujejo knjige, revije, časopise, avdio 

posnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja 

zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu.  

 Lokalne baze podatkov - knjižnica Šolskega centra Novo mesto, knjižnica Fakultete za 

industrijski inženiring in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

 vzajemna baza slovenskih knjižnic Cobiss (dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 

slovenskih knjižnic). Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica FINI nima, iz drugih 

knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje.  

 Knjižnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico, visokošolskimi in specialnimi 

knjižnicami ter centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih področij in drugimi 

knjižnicami v Sloveniji v enotni knjižnični informacijski sistem Republike Slovenije.  

 

Od leta 2014 je fakulteta članica portala odprte znanosti, ki poleg obstoječega repozitorija »Digitalne 

knjižnice Univerze v Mariboru« vzpostavlja OpenAIRE kompatibilne repozitorije univerz v Ljubljani, na 

Primorskem in v Novi Gorici (http://www.openscience.si/). V nacionalni portal so poleg vsebin iz 

institucionalnih repozitorijev vključene tudi vsebine iz Digitalne knjižnice Slovenije, VideoLectures.NET, 

Arhiva družboslovnih podatkov in Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo. Nacionalna infrastruktura 

zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe skupnega iskanja, priporočanja 

gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogočajo zbiranje in hranjenje elektronskih oblik 

zaključnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter raziskovalnih podatkov. Uporabnikom iz vsega 

sveta so na voljo dvojezične spletne in mobilne aplikacije, priporočilni sistem ter funkcionalnosti za 

uporabnike s posebnimi potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows Phoneu, Androidu in 

operacijskem sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporočili OpenAIRE bo Evropski 

komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz 

sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Repozitoriji univerz so povezani s 

COBISS.SI in SICRIS ter so vključeni v evropski portal znanstvenih magistrskih ter doktorskih del DART-

Europe in v različne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR, BASE, WorldCat …) ter iskalnike. 

 

Fakulteta sodeluje v omrežju ArnesAAI, ki omogoča: 

 uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih storitev v 

slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju; 

 ArnesAAI omogoča boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na organizaciji 

in ne pri ponudniku spletnih storitev; 

 svojim uporabnikom omogoča enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in sodelovanju na 

mednarodnih projektih; 

 iste identitete je mogoče uporabiti tudi za dodelitev dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam. 

 

Dela in naloge vodje knjižnice je v študijskem letu 2016/2017 kot sodelavka po pogodbi opravljala Marija 

Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar. 

 

Tutorstvo – na fakulteti so delovne naloge visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih 

organizirane na način, da nudijo vso pomoč študentom. Visokošolski učitelji so študentom na razpolago 

po dogovoru v okviru razpisanih govorilnih ur. Na spletni strani fakultete je objavljen seznam kontaktov 
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z visokošolskimi učitelji in sodelavci.  

 
 

3.4.2 Katedre 

 
Katedre se oblikujejo za določeno zaokroženo znanstveno raziskovalno področje, ki je osrednji predmet 

dejavnosti fakultete, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno raziskovalnega in razvojnega dela in 

s tem povezanega izobraževalnega dela na tem področju ter zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in 

strok s tega področja. Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v skladu z zahtevami in s 

potrebami znanstveno raziskovalnega in izobraževalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami 

fakultete. O organizaciji, številu, imenih in članstvu v katedri in organizacijskih spremembah kateder 

odloča Senat fakultete na predlog dekana. Naloge in pristojnosti kateder so, da z znanstveno 

raziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih 

temeljijo študijski programi ter znanstvene discipline s sorodnih ali z interdisciplinarno povezanih 

področij, da skrbijo, da se znanstveno raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v izobraževalni 

proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija, da sodelujejo pri pripravi študijskih 

programov in programov raziskovalnega dela, da obravnavajo vprašanja in težave, ki nastanejo pri 

izvajanju študijskih programov, ter usmerjajo in usklajujejo izobraževalno ter znanstveno raziskovalno 

in razvojno delo s področja katedre, da obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za 

posamezno študijsko leto, da spremljajo in analizirajo študijske dosežke in dosežke na znanstveno 

raziskovalnem področju članov in sodelavcev katedre, da obravnavajo analize študentskih anket in 

pripravljajo predloge izboljšav izobraževalnega dela in da skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj članov 

in sodelavcev katedre. 

 

Na 44. seji Senata, dne 22. 12. 2014, so bile ustanovljene naslednje katedre: 

 Katedra za naravoslovne vede elektromehanske/mehatronske sisteme.  

Predstojnik: doc. dr. Matej Forjan, za mandatno dobo 4 let od 13. 11. 2015 do 12. 11. 2019. 

 Katedra za mehaniko, konstruiranje in računalniški inženiring. 

Predstojnik: doc. dr. Anatolij Nikonov, za mandatno dobo 4 let, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022. 

 Katedra za materiale, tehnologije in proizvodnjo.  

Predstojnik: doc. dr. Tomaž Savšek, za mandatno dobo 4 let, od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022. 

 Katedra za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede.  

Za predstojnico Katedre za splošne predmete in ekonomsko poslovne vede je bila imenovana 

izr. prof. Dr (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran, za mandatno dobo 4 let od 15. 

1. 2015 do 14. 1. 2019. 

 

 

3.4.3 Inštitut 

 
Inštituti združujejo visokošolske učitelje, znanstvene delavce, visokošolske sodelavce in raziskovalce v 

okviru znanstvenih področij. V njem bodo zaposleni in študenti lahko uresničevali znanstveno-

raziskovalno delo. Inštitut na svojem področju izvaja znanstveno raziskovalno delo v okviru 

nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, izvaja projekte in programe za naročnike zunaj 

nacionalnega raziskovalno razvojnega programa, izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter 

seminarsko dejavnost, soorganizira posvete in konference ter obvešča javnost o rezultatih raziskav. 

Inštitut ustanovi Senat na predlog dekana. Delo inštituta vodi predstojnik, ki ga imenuje Senat  na 

predlog dekana  za dobo štirih let. Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij 
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Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 

z dne 28. 3. 2011. 

 

Inštitut je v študijskem letu vodil inštitut dr. Julius Kaplunov, redni profesor.  

 

 

3.5 PRAVNI AKTI FAKULTETE 

 

3.5.1 Zakonske podlage 

 

Zakonske podlage delovanja fakultete so neposredno opredeljene z naslednjimi akti: 

 Ustava Republike Slovenije (Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 

– UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 

 Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 20/02)  

 Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (ReNPVŠ11-20) (Ur. l. RS, 

št. 41/11)  

 Resolucija  o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 (Ur.l. RS, št. 43/11 in ostali 

predpisi s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti 

 Deklaracija o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v letu 

2015 (DeUDIEU15) (Uradni list: 8/2015) 

 Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17)  

 Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A)  

 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)  

 Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI in 55/17)  

 Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – popr. in 

109/12)  

 Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)  

 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)  

 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – 

PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)  

 Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 

– ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF)  

 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 

13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 

25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)  

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07)  

 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 

ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)  
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 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617)  

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)  

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)  

 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 

51/14) 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18)  

 Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) 

 Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06 in 86/09) 

 Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – 

ZUPŠ) 

 Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji (MKPVKE; 

Ur. l. RS, št. 14/1999) 

 Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) (Uradni list RS, št. 104/15) 

 Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 35/17) 

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16)  

 Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur Uradni list RS, št. 

18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 

37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 

115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 

2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15 in 88/16)  

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 

št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 

78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17 in 

46/17) 

 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. 

US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17)  

 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 4/16, 3/17 in 

4/18) 

 

Akti Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu: 

 Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

(Uradni list RS, št. 40/14);   

 Akt o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 17/11) 

 Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS (Uradni list RS, št. 124/04),  

 Akt o spremembi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 

17/11) 
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3.5.2 Pravni akti fakultete 

 
Druge pravne podlage so opredeljene z naslednjimi dokumenti:  

 Akt o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo 

mesto  

 SA-FINI-28-03 Statut Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto 

 SA-FINI-29-01 Akt o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest 

 SA-FINI-34-01 Etični kodeks FINI Novo mesto 

 SA-FINI-18-03 Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev 

 SA-FINI-24-04 Merila za prehode med študijskimi programi 

 SA-FINI-17-02 Merila za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

 SA-FINI-35-01 Navodila za izvajanje izrednega študija in konzultacij v zmanjšanem obsegu 

 SA-FINI-20a Navodila za pisanje strokovnih in znanstvenih del 

 SA-FINI-4-02 Poslovnik o delu Akademskega zbora 

 SA-FINI-2-01 Poslovnik o delu Senata 

 SA-FINI-10-01 Pravilnik o organizaciji in delu Študentskega sveta  

 SA-FINI-3-01 Poslovnik o delu Upravnega odbora 

 SA-FINI-12-01 Poslovnik o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti 

 SA-FINI-32-01 Pravilnik o anketiranju na FINI Novo mesto 

 SA-FINI-26-01 Pravilnik o delovanju Alumni kluba FINI Novo mesto 

 SA-FINI-39-01 Pravilnik o demonstratorstvu 

 SA-FINI-20-05 Pravilnik o diplomski in magistrski nalogi 

 SA-FINI-7-01 Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov 

 SA-FINI-37-01 Pravilnik o doktorskem študiju 

 SA-FINI-25-02 Pravilnik o izdaji diplom in potrdil o izobraževanju (Ur. l. RS, št. 66/2016) 

 SA-FINI-22-03 Pravilnik o izvajanju strokovne prakse 

 SA-FINI-27-03 Pravilnik o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih 

 SA-FINI-5-04 Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja študentov  

 SA-FINI-09-01 Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov 

 SA-FINI-38-01 Pravilnik o priznanjih FINI  

 SA-FINI-23-04 Pravilnik o priznavanju pridobljenega znanja in spretnosti 

 SA-FINI-36-01 Pravilnik o priznavanju tujega izobraževanja 

 SA-FINI-14-01 Pravilnik o študentski izkaznici 

 SA-FINI-33-01 Pravilnik o tutorstvu na FINI Novo mesto 

 SA-FINI-21-01 Pravilnik o varovanju osebnih in zaupnih podatkov 

 SA-FINI-40-01 Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju 

 SA-FINI-13-01 Pravilnik o založniški dejavnosti 

 SA-FINI-08-01 Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti 

 SA-FINI-31-03 Pravilnik za občane 

 SA-FINI-30-01 Pravilnik za študente s posebnim statusom 
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3.6  RAZVOJ OZIROMA NAPREDEK PRI DELOVANJU FAKULTETE 

NA PODROČJIH, ZA KATERA JE BILA USTANOVLJENA 

 

1. Znanstveno raziskovalno in strokovno sodelovanje z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti 

in drugimi organizacijami: 

 

Fakulteta ima vzpostavljeno sodelovanje (sklenjene pogodbe) z visokošolskimi zavodi, inštituti, drugimi 

organizacijami, podjetji in strokovnimi združenji v ožjem in širšem okolju: 

− 2TM, poslovne storitve d.o.o. 

− Adria Mobil d.o.o. 

− Akrapovič d.d. 

− Akripol, Proizvodnja in predelava polimerov, d.o.o. 

− ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. 

− Arex d.o.o., Šentjernej 

− Automobilski klaster Srbije Beograd 

− Azerbaijan State Agricultural University 

− Bitea, Inženiring in stotitve d.o.o. 

− DAPZ – izdelovanje orodij in naprav d.o.o. 

− Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica 

− East Carolina University (ECU), ZDA – Globalno partnerstvo v izobraževanju 

− Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 

− Fakulteta informacijskih tehnologij, Beograd 

− Fakulteta za informacijske študije Novo mesto 

− Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 

− Fakulteta za organizacijske študije Novo mesto 

− Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto 

− Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

− Fakulteta za visoke tehnologije in sisteme Novo mesto 

− Ferročrtalič d.o.o. 

− GEN energija d.o.o. 

− GIZ ACS, Slovenski avtomobilski grozd 

− GOPACK d.o.o. Nova Gorica, Solkan 

− Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine 

− Gospodarska zbornica Posavja 

− Hella Saturnus Slovenija d.o.o. 

− IMI HYDRONIC ENGINEERING, TA- REGULATOR d.o.o. 

− Inštitut Metron za diagnostiko in vzdrževanje motornih vozil 

− Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

− Izobraževalni center energetskega Sistema 

− Keele University (Velika Britanija) 

− Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

− Kolpa d.d. Metlika 

− Komunala Novo mesto d.o.o. 

− KONČAR – Electrical Engineering Institute, Inc. Zagreb 

− Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu  

− Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto 

− Lavričeva knjižnica Ajdovščina 
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− Ljudska univerza CDI Univerzum Ljubljana 

− Ljudska univerza Celje 

− Ljudska univerza Koper 

− Ljudska univerza Ormož 

− Ljudska univerza Ptuj 

− Ljudska univerza Radovljica 

− Ljudska univerza Škofja Loka 

− Mestna občina Novo mesto 

− Občina Ajdovščina 

− Občina Novo mesto 

− Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina 

− ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

− Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga 

− Razvojni center Novo mesto d.o.o. 

− Revoz d.d., Novo mesto 

− RIS, raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 

− SiEVA, podjetje za razvoj in trženje v avtomobilski industriji d.o.o., Šempeter pri Gorici 

− Šolski center Kranj, Višja strokovna šola 

− Šolski center Novo mesto 

− Šolski center Škofja Loka 

− Sveučilište u Splitu (Hrvaška) 

− Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje (Hrvaška) 

− TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses) 

− Termotehnika d.o.o. 

− Togliatti Academy of Managemnet (Rusija) 

− TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za avtomobile, d.o.o., 

Novo mesto 

− TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

− Trimo d.d. 

− Universidade da Coruña (Španija) 

− Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italija) 

− Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (Francija) 

− University of Dunaujvaros in Hungary 

− Univerza Metropolitan, Beograd 

− Univerza v Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko 

− Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

− Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko 

− Univerzita Jana Evangelisty (Češka) 

− Veleučilišče u Karlovcu, Karlovac 

− Visoka šola za tehnologije in sisteme 

− Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto 

− Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto 

− Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 

− Zavod znanje Postojna, Ljudska univerza Postojna 

− Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj 

 

2. Znanstveno raziskovalno in strokovno delo v programih in projektih 
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Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje organizacijske enote Inštituta za 

znanstveno-raziskovalno dejavnost. Fakulteta je vpisana v evidenco raziskovalnih zavodov in 

organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pod zaporedno številko 6314-

107-2010/4 z dne 28. 03. 2011. 

 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost fakultete temelji na naslednjih načelih: 

 sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne 

dejavnosti, 

 razvoj stroke na področju tehnike, naravoslovja in družboslovja, 

 zagotavljanje osebnega razvoja raziskovalcev za dosego nenehnega izboljševanja individualne 

raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja, 

 izvajanje raziskovalno/razvojne dejavnosti in eksperimentalnega razvoja v okviru mednarodnih, 

nacionalnih in tržnih projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva, 

 organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj, 

 usmerjanje promocije in objave rezultatov raziskovalno/razvojne in eksperimentalne dejavnosti. 

 

V študijskem letu smo izvajali 3 raziskovalno-razvojne in 1 izobraževalni projekt, od tega 1 triletni projekt 

(EVA4GREEN - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost) poteka v sodelovanju z gospodarstvom 

(podjetje TPV in konzorcij 13 partnerjev), 2 bilateralna v sodelovanju z raziskovalnimi inštitucijami 

(Univerza v Mariboru in Kemijski inštitut Ljubljana) za krepitev znanstveno-raziskovalnega dela in 1 

projekt izvajamo sami (Internacionalizacija slovenskega visokega šolstva). Avgusta 2017 smo bili 

obveščeni o uspešni kandidaturi z 1 dvoletnim projektom s področja mobilnosti raziskovalcev in 

izobraževanja (Razvoj novih oblik študija preko mobilnosti visokošolskih učiteljev FINI). Skupen znesek 

sredstev: cca. 60.000,00 EUR 

 

V juliju in avgustu 2017 smo zaključili 3 raziskovalno-razvojne projekte, od tega 2 projekta, namenjena 

vključevanju študentov v konkretne razvojno-raziskovalne izzive podjetij (DONIT TESNIT) in inštitucij 

(FOŠ) (Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – »Po 

kreativni poti do znanja«), in 1 projekt s podjetjem AquafilSLO d.o.o. Skupen znesek sredstev: cca. 

19.000,00 EUR. 

 

V septembru 2017 smo oddali vlogo za temeljni raziskovalni projekt na razpis ARRS v obsegu 300.000 

EUR za obdobje 3 let. V sodelovanju s podjetjem TPV smo pripravili vsebine za Javni razpis za izbor 

operacij "Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih 

pametne specializacije«, kar koordinira Avtomobilski grozd Slovenije (ACS). 

 

V prihodnjem letu 2018 bomo predvidoma vključeni v 2 bilateralna projekta z Univerzo v Mariboru (in 

partnerjem iz Avstrije) ter Kemijskim inštitutom (in partnerjem iz Zagreba). Z 2 raziskovalnima 

inštitucijama (Zavodom za gradbeništvo in Johannes Kepler University Linz – JKU, Institute of Polymer 

Product Engineering) tečejo intenzivni pogovori o sodelovanju in pripravi ustreznih projekt za dolgoročno 

sodelovanje na področju materialov in mehanike. 

 

Vloga fakultete pri gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju JV regije je izpostavljena s 

povezovanjem v okvirih nacionalnega in globalnega okolja ter z izvedbo in sodelovanjem v znanstveno-

raziskovalnih in aplikativnih projektih: 

 

Fakulteta se je kot prijavitelj oziroma kot partner prijavila tudi na mednarodne Erasmus+ KA1 in KA2 

projekte in pridobila sredstva iz projekta Erasmus+ KA1 za namen mobilnosti v obdboju od 2016-2018. 
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V okviru znanstvene-raziskovalne dejavnosti in založniške dejavnosti je fakulteta organizirala 

mednarodno konferenco, izdala zbornika povzetkov in prispevkov konference, znanstveno monografijo 

in drugo gradivo. Založba FINI izdaja, zalaga in organizira tiskanje publikacij, ki so povezane z 

izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta 

vključuje ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder, inštituta, ter posameznih raziskovalcev na 

fakulteti. Z izdanimi publikacijami založba krepi dosegljivost in dostopnost učne literature za študij na 

fakulteti. V sklopu založbe fakulteta izdaja znanstvene in strokovne monografije, študijska gradiva za 

posamezne predmete, znanstveno revijo, zbornike recenziranih znanstvenih prispevkov konferenc ter 

druge publikacije. 

 

 

  



 

 
50 

 

Tabela 5. Znanstveno-raziskovalna dejavnost v študijskem letu 2016/2017 

 Objava/program/financer Ime projekta Skupna 
vrednost 

Prijavitelji / sodelujoči 
partnerji 

Realizirano / 
Nerealizirano 

1 MIZŠ & Evropski sklad za regionalni 
razvoj 

EVA4green- Ekološki Varen 
Avtomobil za zeleno mobilnost 

1FTEx36 
mesecev 

SiEVA / 13 v teku, 1.9.2016 do 
2019 

2 MIZŠ - Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Rusko 
federacijo v letih 2016-2018 

Dvo dimenzionalne urejene plasti: 
osnove in aplikacije 

€ 3.673,46 Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za 
naravoslovje in 
matematiko / FINI 

v teku, 1.10.2016 
do 30.9.2018 

3 MIZŠ - Javni razpis za sofinanciranje 
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja 
med Republiko Slovenijo in Rusko 
federacijo v letih 2016-2018 

Razvoj metodologije 
karakterizacije reoloških lastnosti 
tankih plasti 

€ 3.673,46 Kemijski inštitut, Odsek 
za elektrokemijo 
materialov / FINI 

v teku, 1.10.2016 
do 30.9.2018 

4 Javni razpis za izbor operacij "Podpora 
strateškim razvojno inovacijskim 
partnerstvom (SRIP) na prioritetnih 
področjih pametne specializacije” 

Področje mobilnost  70 priprave v teku 

5 Industrijski projekt za AquafilSLO 
d.o.o. 

Določitev reoloških karakteristik 
polimernih materialov v talini na 
reometru RH2000 

€ 1.965,20  FINI & Aquafil realizirano, junij – 
avgust 2017 

6 Raziskovalne analize in primeri dobrih 
praks na področju raziskovalnega 
programa IMT 

IMI Hydronic Engineering TA 
Regulator &  doc. dr. Marica 
Prijanovic Tonkovič 

€ 500,00 FINI & IMT realizirano  

7 Javni skladi za razvoj kadrov in 
štipendiranja - JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PO 
KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA 
ZNANJA 

PKP - Inovativna tehnologija 
izbolljšave kakovosti debeline 
mokre plasti tesnilnega materiala 

€ 17.275 FINI / DONIT  realizirano 

8 Javni skladi za razvoj kadrov in 
štipendiranja - JAVNI RAZPIS ZA 
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV PO 
KREATIVNI POTI DO PRAKTIČNEGA 
ZNANJA 

PKP - Industrija 4.0 - razvoj 
delavnic za mladino 

€ 18.985 FOŠ / FINI realizirano 

9 ERASMUS+ 2016-2018 KA103: Mobilnost študentov in 
osebja med državami programa 

€ 7.240,00 Bilateralni sporazumi realizirano 
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10 ERASMUS+ 2017-2019 KA103: Mobilnost študentov in 
osebja med državami programa 

€ 19.550,00 Bilateralni sporazumi odobreno   

11 MIZŠ - Javni razpis za izboljsanje 
procesa internacionalizacije 
slovenskega visokega solstva 

Internacionalizacija visokega 
šolstva 

Zmanjšanje 
sredstva iz 
€7469 to €1465 

FINI realizirano, 1. 6. 
2016 do 8. 11. 
2017 

Konferenčne in založniške dejavnosti 

12 Konferenčna dejavnost Izvedba 2. mednarodne 
znanstvene konference razvoja 
industrijskega inženiringa (MK 
RI2): Pametne specializacije, 
podjetništvo, inovacije ter človeški 
viri (2017) 

- - realizirano Pule, 19. 
april 2017 

13 Založniška dejavnost Zbornik povzetkov 2. 
mednarodne znanstvene 
konference razvoja industrijskega 
inženiringa (MK RI2): Pametne 
specializacije, podjetništvo, 
inovacije ter človeški viri (2017) 

- - realizirano 

14 Založniška dejavnost Zbornik prispevkov 2. 
mednarodne znanstvene 
konference razvoja industrijskega 
inženiringa (MK RI2): Pametne 
specializacije, podjetništvo, 
inovacije ter človeški viri (2017) 

- - realizirano 
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3. Objave dosežkov znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela na način, ki mu stroka priznava 

znanstveno, raziskovalno oziroma strokovno relevantnost so razvidne iz objav in točk visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev fakultete v študijskem letu 2016/2017: 

 

Objave iz baze COBISS za leto 2017:  
 
Aleš Adamlje, viš. pred. (18037) 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.24 Patent 
 
1. KRALJ, Aleš, ŠMUC, Boštjan, ADAMLJE, Aleš, LENČEK, Lojze. Lamp with a black or almost black 
casing made of a polymer = Lampe mit einem schwarzen oder fast schwarzen polymergehäuse = 
Lampe a boitier noir, ou presque noir, fabrique en un polymere : EP 1 529 081 B1. [Geneva]: 
European Patent Office, 2008. 8 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 14724405]  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 50, št. avtorjev: 4  
 
2. KRALJ, Aleš, CERAR, Luka, ADAMLJE, Aleš, JENKO, Rok, LUBI, Franc, TRČEK, Mihael. Light, 
especially for motor vehicles : European patent specification EP 1 789 284 B1. [Geneva]: European 
Patent Office, 2008. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11071771]  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 33.33, št. avtorjev: 6  
 
3. KRALJ, Aleš, TRČEK, Mihael, ADAMLJE, Aleš, LOGAR, Aleš, KRAMER, Gregor, FACIJA, France. 
Reflector : EP 1664622 B1. [Geneva]: European Patent Office, 2008. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 
28842757]  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 33.33, št. avtorjev: 6  
 
 
doc. dr. Aljaž Tomaž (19684) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. ZUPANČIČ, Dušan, BUCHMEISTER, Borut, ALJAŽ, Tomaž. Reducing the time of task execution 
with existing resources - comparison of approaches. International journal of simulation modelling, 
ISSN 1726-4529, Sep. 2017, vol. 16, iss. 3, str. 484-496. [COBISS.SI-ID 20787734], [JCR, SNIP, WoS 
do 15. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 
1. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 26.23, št. avtorjev: 3  
 
1.04 Strokovni članek 
 
2. GRMEK ZUPANC, Lidija, ALJAŽ, Tomaž, KRAJNC, Gabrijela, JARC KOVAČIČ, Branka. 
Posodobitev Strategije razvoja VSŠ ŠC Kranj kot razvojna naloga. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 
ISSN 1581-8225, 2017, letn. 15, [št.] 3, str. 53-65, 124. [COBISS.SI-ID 1026300477]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1.25, št. avtorjev: 4  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
3. ALJAŽ, Tomaž. Digital transformation of retailers using e-Commerce. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of 
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Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies. 2017, str. [13-14]. http://itis.fis.unm.si/. 
[COBISS.SI-ID 2048484883]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
4. GRMEK ZUPANC, Lidija, JARC KOVAČIČ, Branka, KRAJNC, Gabrijela, ALJAŽ, Tomaž. 
Posodobitev strategije razvoja VSŠ ŠC Kranj kot razvojna naloga. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). 
Vodenje, ki (se) spreminja : razvoj in perspektive vodenja v izobraževanju : gradivo za udeležence, VI. 
znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 4. in 5. april 2017, Portorož. Ljubljana: Šola za 
ravnatelje. 2017, str. 22. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2017/04/VVI-2017_gradivo-za-
udelezence-1.pdf. [COBISS.SI-ID 1026276669]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
 
5. GRMEK ZUPANC, Lidija, ALJAŽ, Tomaž, JARC KOVAČIČ, Branka, KRAJNC, Gabrijela. Strategija 
razvoja Višje strokovne šole ŠC Kranj : Obdobje 2014-2019 : verzija 2.00, maj 2017. Kranj: Višja 
strokovna šola, Šolski center, 2017. 66 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1026287421]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.14 Predavanje na tuji univerzi 
 
6. ALJAŽ, Tomaž. Managing projects with agile and theory of constraint principles : predavanje na 
British Institute of Technology, England (BITE), februarja 2017. Prosojnice (68 str.), ilustr. [COBISS.SI-
ID 1026289213]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1 
 
 
doc. dr. Damjan Balabanič (30172) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. BALABANIČ, Damjan, FILIPIČ, Metka, KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, ŽEGURA, Bojana. 
Raw and biologically treated paper mill wastewater effluents and the recipient surface waters : 
cytotoxic and genotoxic activity and the presence of endocrine disrupting compounds. Science of the 
total environment, ISSN 0048-9697, 2017, vol. 574, str. 78-89, doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.09.030. 
[COBISS.SI-ID 3971919], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 3. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 32.53, št. avtorjev: 4  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 
 
2. Ravnanje z odpadki po zakonodaji ... : strokovna pojasnila in navodila, preglednice, vzorci in primeri 
za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter upravljavce naprav. ŠIMENC, Boštjan, FECE, 
Vilma, ROŽIČ, Vesna, VADJUNEC, Irena, GRUDEN-BELAVIČ, Alenka, KOBE, Jože, LENART, 
Franci, KOKALJ, Filip, SAMEC, Niko, PETEK, Igor, KOSI, Branko, KITEK, Alen, SAJKO, Marjan, 
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JURŠA, Tatjana, TAVZES, Radovan, IVANUŠA-ŠKET, Hermina, KUGONIČ, Nives, KRANJC, 
Andreja, ŠPRINZER, Mirko, KOS DURJAVA, Mojca, BUKOVEC, Srečko, BALABANIČ, Damjan, 
BLATNIK, Jana, JAZBINŠEK, Saša, NEFFAT, Domen, ŽIBRET, Klemen, VUK, Tomaž, SLATINŠEK, 
Grega. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2015-. ISSN 2386-1045. http://www.e-
prirocniki.si/ucinkovito-ravnanje-z-odpadki-in-emisijami.html, https://www.e-okolje.si/. [COBISS.SI-ID 
281227776]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3.46, št. avtorjev: 28  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
3. SAŠEK, Miran. Primerjava toplotnih črpalk iz ekonomskega vidika : diplomska naloga. Novo mesto: 
[M. Sašek], 2017. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1505014]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
4. HROVATIČ, Klemen. Reciklaža nevarnih odpadkov iz izrabljenih motornih vozil : diplomska naloga. 
Novo mesto: [K. Hrovatič], 2017. IV, 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1539574]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
doc. dr. Mitja Cerovšek (30521) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
1. SAKELŠEK, Marija. Celovito obvladovanje kakovosti (TQM) na primeru STPŠ Trbovlje : diplomska 
naloga. Novo mesto: [M. Sakelšek], 2017. IV, 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1501430]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
2. PIRNAR, Toni. Izboljšava delovne operacije s pomočjo informacijske rešitve za podporo 
obvladovanja nastavitev strojev v podjetju Kovis : diplomska naloga. Novo mesto: [T. Pirnar], 2017. V, 
52 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1493238]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
mag. Iris Fink Grubačević (35660) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
1. ŠTEVANČEC, Darko, FINK GRUBAČEVIĆ, Iris. Podjetništvo v višjem šolstvu = Entrepreneurship in 
higher vocational education. V: ARSENIJEVIĆ, Olja (ur.), et al. Odgovorna organizacija : (konferenčni 
zbornik), 36th International conference on organizational science development: Responsible 
organization, Portorož, March 22nd - 24th, 2017. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2017, str. 
1097-1109, tabele. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/206/176/298-1. [COBISS.SI-ID 
1482998]  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
2. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, FINK GRUBAČEVIĆ, Iris, MALNARIČ, Vili, SAVŠEK, 
Tomaž. Primer dobre prakse izvajanja diplomskih nalog v sodelovanju znanosti in industrije. V: 
Akademija strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca 
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strojnih inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-
6493, Letn. 6, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 57, ilustr. [COBISS.SI-
ID 1528822]  
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
3. ŠTEVANČEC, Darko, FINK GRUBAČEVIĆ, Iris. Spol in podjetništvo v višjem šolstvu = Gender and 
entrepreneurship in higher education. V: OVIN, Rasto (ur.). Dajmo prostor novemu znanju : 
monografija Doba fakultete, (Spoznanja iz ekonomskih ter uporabnih poslovnih in družbenih študij, 
[2]). Maribor: Doba, Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije. 2017, str. 73-85. 
[COBISS.SI-ID 512991280]  
 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
4. FIKE, Matej, FLORJANČIČ, Urška (urednik, recenzent). Pametne specializacije, podjetništvo, 
inovacije ter človeški viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, 
innovation, and human resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta 
za industrijski inženiring, 2017. ISBN 978-961-94246-1-2. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
292514048]  
 
Mentor pri diplomskih delih 
5. ŽUNIĆ, Danijela. Razvojne možnosti izbranega programsko-tržnega področja turistične 
znamenitosti s poudarkom na strateškem managementu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Žunić], 2017. 
51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024448546]  
6. KOČEVAR, Aleksandar. Strateški management v mikro podjetjih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. 
Kočevar], 2017. 69 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024449570]  
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
7. RUPERČIČ, Anita. Komunikacija na delovnem mestu : diplomsko delo. Novo mesto: [A. Ruperčič], 
2017. 54 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27226935]  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
8. VENE, Simona. Interno komuniciranje in uspešno reševanje konfliktov : diplomska naloga. Novo 
mesto: [S. Vene], 2017. IV, 48 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048430082]  
9. POLOVIČ, Damjana. Medgeneracijska komunikacija in njen vpliv na odnose med zaposlenimi : 
diplomska naloga. Novo mesto: [D. Polovič], 2017. IV, 49 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2048439298]  
10. NOVAK, Igor. Motivacija in sistem nagrajevanja zaposlenih : diplomska naloga. Novo mesto: [I. 
Novak], 2017. IV, 45 str., [5] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048435714]  
11. ŠKORC, Miloš. Stres gasilca v času intervencije : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Škorc], 
2017. V, 67 str., [17] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048433410]  
12. DIM, Mira. Vloga coachinga v menedžmentu: investicija v uspeh : diplomska naloga. Novo mesto: 
[M. Dim], 2017. IV, 44 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048436994]  
13. ŠLEJKOVEC, Mojca. Vpliv samocoachinga na kakovost življenja in dela : diplomska naloga. Novo 
mesto: [M. Šlejkovec], 2017. IV, 51 str., [10] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048424962]  
 
 
doc. dr. Urška Florjančič (18248) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.05 Poljudni članek 
 
1. FLORJANČIČ, Urška. Pasijonski večer 2016 v Stari Loki : Charles Péguy & Tomaž Hostnik. 
Pasijonski doneski ..., ISSN 2232-2965, (Loški razgledi. Doneski, ISSN 2232-2434), (Lonka. 
Memorabilia locopolitana), 2017, 12, str. 128-129. [COBISS.SI-ID 1525494]  

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1528822?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/512991280?lang=sl
http://www.fini-unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf
http://www.fini-unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/292514048?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024448546?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/1024449570?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/27226935?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048430082?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048435714?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048433410?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048436994?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/2048424962?lang=sl
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kategorija: SU (S)  
točke: 5, št. avtorjev: 1  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
2. REBEC, Valentina, PLAZL, Igor, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Preučevanje stabilnosti 
strukture polisaharidov z reološkimi metodami = Rheological Examination of Polysaccharide Structure 
Stability. V: FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter 
človeški viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and 
human resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 
inženiring. 2017, str. 119-130, ilustr. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1520118]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
3. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, FINK, Iris, MALNARIČ, Vili, SAVŠEK, Tomaž. Primer 
dobre prakse izvajanja diplomskih nalog v sodelovanju znanosti in industrije. V: Akademija strojništva 
2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2017, 
Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 6, št. 3/4). 
Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 57, ilustr. [COBISS.SI-ID 1528822]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5 
 
4. MALNARIČ, Vili, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, SAVŠEK, Tomaž. 
Uporaba lightweight komponent s funkcijo nosilnosti za varnost in udobje avtomobila. V: Akademija 
strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih 
inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 
6, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 1529078]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
5. REBEC, Valentina, PLAZL, Igor, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Preučevanje stabilnosti 
strukture polisaharidov z reološkimi metodami = Rheological Examination of Polysaccharide Structure 
Stability. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, 
entrepreneurship, innovation, and human resources : conference proceedings abstracts = Pametne 
specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za 
industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 1530102]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
6. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et al.. 
2. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje marec 2017 - avgust 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [4] f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1532918]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5 
 
7. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et al.. 
1. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
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obdobje oktober 2016 - februar 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [3] f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1532662]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 
 
8. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius. Inovativni pristopi izboljšave 
kakovosti glasbenih inštrumentov na osnovi sodobnih znanj tehnike : prijavna vloga - razpis Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport : javni razpis Projektno delo z negospodarskim in 
neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. Novo mesto: 
Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 10 str. [COBISS.SI-ID 1533942]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3 
 
9. KAPLUNOV, Julius, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Večparametrično dinamično 
modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur : prijavna vloga (1.faza) - razpis Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) : javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov v letu 2018. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [17] f. 
[COBISS.SI-ID 1533686]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
10. FIKE, Matej, FLORJANČIČ, Urška (urednik, recenzent). Pametne specializacije, podjetništvo, 
inovacije ter človeški viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, 
innovation, and human resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta 
za industrijski inženiring, 2017. ISBN 978-961-94246-1-2. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
292514048]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4 
 
 
doc. dr. Matej Forjan (40284) 
 

 SEKUNDARNO AVTORSTVO 

 

 Urednik 

1. TOMIĆ, Ivica (urednik), FORJAN, Matej (urednik). Dolenjski naravoslovci : projektno-raziskovalna 

naloga. Novo mesto: Šolski center, 2017. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-51-3. [COBISS.SI-

ID 290563328]  

 

 NERAZPOREJENO 

 

2. FORJAN, Matej. Visoka zaposljivost diplomantov je posledica tesnega sodelovanja z 

gospodarstvom : deseto leto študija strojništva v Murski Soboti. Vestnik, ISSN 0351-6407. [Tiskana 

izd.], 7. sep. 2017, leto 69, št. 36, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 15895603]  

 
izr. prof. Dr (Združene države Amerike) Annmarie Gorenc Zoran (32165) 
 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/290563328?lang=sl
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/15895603?lang=sl
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ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. LENARČIČ, Božidar, GORENC ZORAN, Annmarie, BRCAR, Franc. A negotiation model based on 
perspectives. Indian journal of natural sciences, ISSN 0976-0997, jun. 2017, vol. 7, iss. 42, str. 12310-
12325, ilustr. [COBISS.SI-ID 1482742]  
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran  
točke: 10, št. avtorjev: 3  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
2. HARTMAN, Erik, NIKONOV, Anatolij, GORENC ZORAN, Annmarie, et al. Inovativna tehnologija 
izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala = Innovative technology for improving 
the quality of wet leyer tickness of a sealing material. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, 
Ines (ur.). Smart specialisations, entrepreneurship, innovation, and human resources : conference 
proceedings abstracts = Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik 
povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, 
str. 22-24. [COBISS.SI-ID 1529334]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.19, št. avtorjev: 11 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.01 Znanstvena monografija 
 
3. GORENC ZORAN, Annmarie. A qualitatie [!] approach to research : focus group with ELLS : 
scientific monograph = znanstvena monografija. 1. izd. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 
inženiring, 2017. IX, 167 str., ilustr. ISBN 978-961-94246-0-5. [COBISS.SI-ID 290507776]  
kategorija: 2A (Z, A', A1/2); tip dela ni verificiran  
točke: 160, št. avtorjev: 1  
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
4. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et al.. 
2. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje marec 2017 - avgust 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [4] f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1532918]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
5. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et al.. 
1. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje oktober 2016 - februar 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [3] f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1532662]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
6. Revija za univerzalno odličnost : RUO. Gorenc Zoran, Annmarie (član uredniškega odbora 2012-). 
Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2012-. ISSN 2232-5204. 
http://www.fos.unm.si/si/dejavnosti/zaloznistvo/?v=ejue. [COBISS.SI-ID 260228096]  
kategorija: SU (S)  
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točke: 10  
 
7. GORENC ZORAN, Annmarie (urednik), LIPUŠ, Ines (urednik). Smart specialisations, 
entrepreneurship, innovation, and human resources : conference proceedings abstracts = Pametne 
specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za 
industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering, 2017. 44 str. [COBISS.SI-ID 1507830]  
kategorija: SU (S)  
točke: 5, št. avtorjev: 2  
 
8. GORENC ZORAN, Annmarie (urednik). Smart specialisations, entrepreneurship, innovation, and 
human resources : conference proceedings abstracts = Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije 
ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring: = Faculty of 
Industrial Engineering, 2017. ISBN 978-961-93193-9-0. [COBISS.SI-ID 289960448]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10, št. avtorjev: 1  
 
Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
 
9. KAPLÁNOVÁ, Patrícia. Social identity in the European model of citizen's participation in slovenia : 
doctoral dissertation. Novo mesto: [P. Kaplánová ], 2017. X, 232 str., [16], 18 str. pril., tabele, graf. 
prikazi. [COBISS.SI-ID 2048438018]  
kategorija: SU (S)  
točke: 5  
 
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
 
10. AVBAR, Monika. Čuječnost kot orodje za ohranjanje ravnovesja med delom, družino in študijem 
ter pomoč pri preprečevanju izgorelosti : magistrska naloga. Novo mesto: [M. Avbar], 2017. V, 78 str., 
[6] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048433666]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3 
 
11. KASTELIC, Zlata. Dejavniki vpliva na izbiro visokošolske institucije med študenti : magistrska 
naloga. Novo mesto: [Z. Kastelic], 2017. V, 114 str., [16] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 
2048405506]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
12. IRT, Brigita. Interna komunikacija in zadovoljstvo zaposlenih : diplomska naloga. Novo mesto: [B. 
Irt], 2017. IV, 58 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048435970]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
13. HANDANOVIĆ, Bernas. Konflikt kot nosilec sprememb v organizaciji : diplomska naloga. Novo 
mesto: [B. Handanovič], 2017. IV, 40 str., [5] str. prill, ilustr. [COBISS.SI-ID 1491446]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
14. HRIBAR-GORENC, Branka. Zadovoljstvo mednarodnih strank v proizvodni organizaciji : diplomska 
naloga. Novo mesto: [B. Hribar-Gorenc], 2017. IV, 46 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 2048436738]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
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15. DANDAN, Sameer Mohammed. Stakeholder satisfaction with competencies transfer in the 
framework of educational policy elements : doctoral dissertation. Novo mesto: [S. M. Majed Dandan], 
2017. XI, 224 str., [12], 13 str. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048432898]  
kategorija: SU (S)  
točke: 4 
 
 
doc. dr. Gorazd Hren (10129) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. HREN, Gorazd, PREDIN, Andrej. Virtual warehouse simulation in Industry 4.0 scenarios. V: ZRNIĆ, 
Nenad Đ. (ur.), KARTNIG, Georg (ur.), BOŠNJAK, Srđan (ur.). MHCL 2017, MHCL 2017, 4th-6th 
October, 2017, Belgrade. Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering. 2017, str. 219-244, ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1024298332]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 
2. PEZDEVŠEK, Marko, FIKE, Matej, HREN, Gorazd. Vpliv polnila pri 3D tiskanju na upogibno trdnost. 
V: FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški 
viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and human 
resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring. 
2017, str. 111-118. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1024298076]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 8.33, št. avtorjev: 3  
 
3. PREDIN, Andrej, HREN, Gorazd. Small kinetic water turbines review, possible locations and 
economoc efficiency in Slovenia. V: KROPE, Jurij (ur.), et al. Renewable energy sources : (conference 
proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering. 
2017, str. 277-290. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/252/214/437-1. [COBISS.SI-ID 
1024295772]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
4. HREN, Gorazd, PREDIN, Andrej, FIKE, Matej, PEZDEVŠEK, Marko. Zasnova laboratorijskega 
modela sotočja rek Krke in Save = Design of a laboratory model of confluence of rivers. V: GORENC 
ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, entrepreneurship, innovation, and 
human resources : conference proceedings abstracts = Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije 
ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring: = Faculty of 
Industrial Engineering. 2017, str. 39. [COBISS.SI-ID 1024297564]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
 
5. PREDIN, Andrej (avtor, vodja projekta), HREN, Gorazd, FIKE, Matej, PEZDEVŠEK, Marko. Analiza 
tveganja oz. priključitve predvidenega območja MAGNA na obstoječi kolektor oz. obstoječo javno 
kanalizacijsko omrežje : študija. Velenje: Fakulteta za energetiko, 2017. 42 str., graf. prikazi. 
[COBISS.SI-ID 1024304476]  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
6. PREDIN, Andrej, HREN, Gorazd, FIKE, Matej, PEZDEVŠEK, Marko (umetnik). Analiza tveganja 
oziroma priključitve predvidenega območja MAGNA na obstoječi kolektor oz. obstoječo javno 
kanalizacijsko omrežje : končno poročilo. Krško: Fakulteta za energetiko, Inštitut za energetiko, 2017. 
51 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024295260]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 
 
7. PREDIN, Andrej, HREN, Gorazd, FIKE, Matej, PEZDEVŠEK, Marko (umetnik). Hidravlično 
modeliranje izlivnega dela Krke : končno poročilo o izvedbi projekta. Krško: Fakulteta za energetiko, 
Inštitut za energetiko, 2017. 18 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024295516]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
8. Journal of energy technology. Hren, Gorazd (urednik 2008-). [Tiskana izd.]. [Krško]: Fakulteta za 
energetiko, 2008-. ISSN 1855-5748. http://www.fe.um.si/sl/jet-opis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 
243311360]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
 
9. ŠČURI, Igor. Preračun geometrije lopatice vetrne turbine in prenos v CAD sistem : magistrsko delo. 
Krško: [I. Ščuri], 2017. XII, 59 f., ilustr., graf. prikazi. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65806. 
[COBISS.SI-ID 1024283484]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
10. BREŽNIK, Žan. Primerjalna analiza dveh CFD programov na aerodinamičnem profilu vetrne 
turbine : diplomsko delo. Velenje: [Ž. Brežnik], 2017. XI, 39 f., graf. prikazi. 
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69036. [COBISS.SI-ID 1024301148]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
  
11. VRBOVŠEK, Nejc. Zasnova male hidrokinetične turbine : diplomsko delo. Krško: [N. Vrbovšek], 
2017. IX, 32 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=67962. [COBISS.SI-ID 1024289628]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
prof. dr. Monika Jenko (05675) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, 
DONIK, Črtomir, GRANT, John T., DOLINAR, Drago. Surface chemistry and microstructure of metallic 
biomaterials for hip and knee endoprostheses. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], 
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Avg. 2017, vol. 427, str. 584-593, ilustr. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433217323206, doi: 
10.1016/j.apsusc.2017.08.007. [COBISS.SI-ID 1331882], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov 
(TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13, Scopus do 1. 3. 2018: št. citatov 
(TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.13]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 21.25, št. avtorjev: 8  
 
2. PUKŠIČ, Nuša, JENKO, Monika, GODEC, Matjaž. Molecular dynamics simulations of plastic 
deformation of metallic surfaces = Simulacije plastične deformacije kovinskih površin z metodo 
molekularne dinamike. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2017, letn. 51, št. 1, 
str. 153-156, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit171/puksic.pdf, doi: 10.17222/mit.2016.334. 
[COBISS.SI-ID 1283754], [JCR, SNIP, WoS do 31. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 26. 8. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih 
citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 16.17, št. avtorjev: 3  
 
3. PUKŠIČ, Nuša, JENKO, Monika, GODEC, Matjaž, MCGUINESS, Paul J. A comparison of the 
uniaxial deformation of copper and nickel (1 1 19) surfaces: a molecular dynamics study. Scientific 
reports, ISSN 2045-2322, Feb. 2017, vol. 7, str. 1-7, ilustr. 
http://www.nature.com/articles/srep42234?WT.feed_name=subjects_physics, doi: 10.1038/srep42234. 
[COBISS.SI-ID 1283498], [JCR, SNIP, WoS do 3. 3. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 2. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih 
citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 37.11, št. avtorjev: 4  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
4. BELIČ, Igor, PONIKU, Besnik, JENKO, Monika. Analysis of noise in Auger electron spectra. V: 
BULJAN, Maja (ur.), KARLUŠIĆ, Marko (ur.). Book of abstracts, 24. Međunarodni znanstveni sastanak 
Vakumska znanost i tehnika, Zadar, 18-19 svibanj, 2017 = 24. Mednarodno znanstveno srečanje 
Vakuumska Znanost in tehnika, Zadar, 18-19 maj 201 = 24th International Scientific Meeting on 
Vacuum Science and Technology, Zadar, 18-19 May 2017. Zagreb: Hrvatsko Vakuumsko Društvo = 
Croatian Vacuum Society. 2017, str. 17. [COBISS.SI-ID 1322154]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
5. JENKO, Darja, JENKO, Monika, DOLINAR, Drago. TEM studies of different ceramics in THR. V: 
GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. 
mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th 
International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. 
Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 80. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1351082]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
6. JENKO, Monika, GORENŠEK, Matevž, GODEC, Matjaž, HODNIK, Maxinne, ŠETINA, Barbara, 
DOLINAR, Drago. The microstructure of cobalt-chromium-molybdenum and titanium alloys of retrieved 
implants. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of 
abstracts, 25. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, 
Slovenija = 25th International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, 
Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 81. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1351338]  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.33, št. avtorjev: 6  
 
7. MANDRINO, Djordje, JENKO, Monika, KOCJANČIČ, Boštjan, DOLINAR, Drago. XPS studies of 
UHMWPE tibial insert of retrieved knee prosthesis. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga 
povzetkov = Program and book of abstracts, 25. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 
16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th International Conference on Materials and 
Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije. 2017, str. 201. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1360554]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
8. Materiali in tehnologije. Jenko, Monika (član uredniškega odbora 2000-, urednik 2012-). [Tiskana 
izd.]. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-. ISSN 1580-2949. 
http://mit.imt.si/Revija/index-slo.html. [COBISS.SI-ID 106193664]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
9. Poročilo o delu .... Jenko, Monika (urednik 2000-). Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije, 2001-. ISSN 1580-7606. [COBISS.SI-ID 115586816]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
Mentor pri doktorskih disertacijah 
 
10. PUKŠIČ, Nuša. Elastic relaxation and incipient plasticity at vicinal surfaces of copper and nickel 
studied by molecular statics and dynamics simulations : doctoral dissertation = Elastična relaksacija in 
začetki plastične deformacije sosednjih površin bakra in niklja, obravnavanih z molekularno statiko in 
dinamiko : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Pukšič], 2017. 91 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 
1310890]  
kategorija: SU (S)  
točke: 5 
 
 
doc. dr. Tomaž Jurejevčič (10108) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. JUREJEVČIČ, Tomaž, SLANOVEC, Jernej. Escalation practices in automotive development. V: 
FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri 
: zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and human 
resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring. 
2017, str. 3-14, ilustr. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1520374]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2 
 
 
prof. dr. Julius Kaplunov (38546) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
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1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. KAPLUNOV, Julius, PRIKAZCHIKOV, Danila A., PRIKAZCHIKOVA, Ludmila. Dispersion of elastic 
waves in a strongly inhomogeneous three-layered plate. International journal of solids and structures, 
ISSN 0020-7683. [Print ed.], 15 May 2017, vol. 113-114, str. 169-179. 
https://www.researchgate.net/publication/313358879_Dispersion_of_elastic_waves_in_a_strongly_inh
omogeneous_three-layered_plate, doi: 10.1016/j.ijsolstr.2017.01.042. [COBISS.SI-ID 1429494], [JCR, 
SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, 
Scopus do 12. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 38.67, št. avtorjev: 3  
 
2. KAPLUNOV, Julius, NOBILI, Andrea. A robust approach for analysing dispersion of elastic waves in 
an orthotropic cylindrical shell. Journal of sound and vibration, ISSN 0022-460X. [Print ed.], 4. aug. 
2017, vol. 401, str. 23-35, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022460X1730354, 
doi: 10.1016/j.jsv.2017.04.028. [COBISS.SI-ID 1453046], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov 
(TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 29. 12. 2017: št. citatov 
(TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 55.91, št. avtorjev: 2  
 
3. KAPLUNOV, Julius, NOBILI, Andrea. The edge waves on a Kirchhoff plate bilaterally supported by 
a two-parameter elastic foundation. Journal of vibration and control, ISSN 1741-2986, September 
2015, vol. 23, iss. 12, str. 2014-2022, ilustr. 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077546315606838?journalCode=jvcb, doi: 
10.1177/1077546315606838. [COBISS.SI-ID 1440758], [JCR, SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov 
(TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00, Scopus do 30. 9. 2017: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 50, št. avtorjev: 2  
 
4. KAPLUNOV, Julius, NOBILI, Andrea. Multi-parametric analysis of strongly inhomogeneous periodic 
waveguideswith internal cutoff frequencies. Mathematical methods in the applied sciences, ISSN 
0170-4214, 2017, vol. 40, iss. 9, str. 3381-3392, ilustr. https://www.researchgate. 
net/publication/297650935_Multi-
parametric_analysis_of_strongly_inhomogeneous_periodic_waveguideswith_internal_cutoff_frequenci
es, doi: 10.1002/mma.3900. [COBISS.SI-ID 1433334], [JCR, SNIP, WoS do 23. 6. 2017: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov (TC): 
3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 42.25, št. avtorjev: 2  
 
5. ERBAŞ, Bariş, KAPLUNOV, Julius, et al. The near-resonant regimes of a moving load in a three-
dimensional problem for a coated elastic half-space. Mathematics and mechanics of solids, ISSN 
1741-3028, 2017, vol. 22, nr. 1, str. 89-100. 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1081286514555451, doi: 10.1177/1081286514555451. 
[COBISS.SI-ID 1443830], [JCR, SNIP, WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 30.36, št. avtorjev: 4  
 
6. KAPLUNOV, Julius, PRIKAZCHIKOV, Danila A., PRIKAZCHIKOVA, Ludmila. Dispersion of elastic 
waves in laminated glass. Procedia engineering, ISSN 1877-7058, 2017, vol. 199, str. 1489-1494, 
ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817339218. [COBISS.SI-ID 
1527286], [SNIP]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
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točke: 13.33, št. avtorjev: 3  
 
7. EGE, Nihal, KAPLUNOV, Julius, et al. On surface wave fields arising in soil-structure interaction 
problems. Procedia engineering, ISSN 1877-7058, 2017, vol. 199, str. 2366-2371, ilustr. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817337050. [COBISS.SI-ID 1527542], 
[SNIP]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 8, št. avtorjev: 5  
 
8. ALTHOBAITI, Saad N., KAPLUNOV, Julius, PRIKAZCHIKOV, Danila A., et al. An edge moving load 
on an orthotropic plate resting on a Winkler foundation. Procedia engineering, ISSN 1877-7058, 2017, 
vol. 199, str. 2579-2584, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817338298. 
[COBISS.SI-ID 1527798], [SNIP]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 8, št. avtorjev: 5  
 
9. CHEBAKOV, Roman, KAPLUNOV, Julius, ROGERSON, Graham A. A non-local asymptotic theory 
for thin elastic plates. Proceedings. Series A, Mathematical, Physical and Engineering Sciences, ISSN 
1364-5021. [Print ed.], 2017, vol. 473, iss. 2203, 16 str. 
http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/473/2203/20170249.full. [COBISS.SI-ID 1493494], [JCR, 
SNIP, Scopus do 2. 9. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 32.83, št. avtorjev: 3  
 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 
 
10. TARANTINO, Angelo Marcello, KAPLUNOV, Julius, et al. Structural modelling at the Micro-, Meso-
, and Nanoscales : Editorial. Modelling and Simulation in Engineering (Online), ISSN 1687-5605, 2017, 
vol. 2017, 3 str. https://www.hindawi.com/journals/mse/2017/3504949/, doi: 10.1155/2017/3504949. 
[COBISS.SI-ID 1430006], [SNIP, WoS do 28. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih 
citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih 
citatov na avtorja (CIAu): 0.17]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 5.33, št. avtorjev: 6  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
11. NOBILI, Andrea, KAPLUNOV, Julius, et al. On the edge-wave of a thin elastic plate supported by 
an elastic halfspace. V: ASCIONE, Luigi (ur.). AIMETA : proceedings of the XXIII Conference of the 
Italian association of theoretical and applied mechanics - Salerno, 4th-7th September, 2017. Mediglia: 
Gechi edizioni. 2017, str. 279-291, ilustr. 
http://www.aimeta.dicam.unibo.it/sites/www.aimeta.dicam.unibo.it/files/AIMETA_2017_proceedings_n_
1.pdf. [COBISS.SI-ID 1528310]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
12. MALNARIČ, Vili, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, SAVŠEK, Tomaž. 
Uporaba lightweight komponent s funkcijo nosilnosti za varnost in udobje avtomobila. V: Akademija 
strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih 
inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 
6, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 1529078]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
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13. KAPLUNOV, Julius, PRIKAZCHIKOV, Danila A. Asymptotic theory for Rayleigh and Rayleigh-type 
waves. V: BORDAS, Stephane (ur.), BALINT, Daniel S. (ur.). Advances in applied mechanics. Volume 
50, (Advances in applied mechanics, ISSN 0065-2156, v. 50). San Diego: Elsevier. 2017, 106 str. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065215617300017, doi: 
10.1016/bs.aams.2017.01.001. [COBISS.SI-ID 1452278], [JCR, SNIP, Scopus do 29. 3. 2018: št. 
citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran  
točke: 61.74, št. avtorjev: 2  
 
14. KAPLUNOV, Julius, PRIKAZCHIKOV, Danila A., SERGUSHOVA, Olga. Lowest vibration modes of 
strongly inhomogeneous elastic structures. V: ALTENBACH, Holm (ur.), GOL´DSHTEIN, R. V. (ur.), 
MURASHKIN, Evgenii (ur.). Mechanics for materials and technologies, (Advanced structured 
materials, 46). Cham, Switzerland: Springer. 2017, str. 265-276. 
http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-56050-2. [COBISS.SI-ID 1439478]  
kategorija: 3C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 6.67, št. avtorjev: 3  
 
15. KAPLUNOV, Julius, CHEBAKOV, Roman. A boundary value problem in nonlocal elasticity for a 
thin layer. V: AVETISYAN, A. S. (ur.). Problemi mehaniki deformirujemogo tverdogo tela = Problems of 
mechanics of deformable solid body. Erevan: Gitutjun. 2017, str. 181-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 
1530614]  
kategorija: 3C (Z); tip dela ni verificiran  
točke: 10, št. avtorjev: 2  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
16. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et 
al.. 2. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje marec 2017 - avgust 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [4] f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1532918]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
17. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et 
al.. 1. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje oktober 2016 - februar 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [3] f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1532662]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 
 
18. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius. Inovativni pristopi izboljšave 
kakovosti glasbenih inštrumentov na osnovi sodobnih znanj tehnike : prijavna vloga - razpis Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport : javni razpis Projektno delo z negospodarskim in 
neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. Novo mesto: 
Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 10 str. [COBISS.SI-ID 1533942]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
19. KAPLUNOV, Julius, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Večparametrično dinamično 
modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur : prijavna vloga (1.faza) - razpis Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) : javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov v letu 2018. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [17] f. 
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[COBISS.SI-ID 1533686]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
20. Acta Mechanica et Automatica. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017-). Białystok: 
Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. ISSN 2300-5319. [COBISS.SI-ID 522939417]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
21. Doslìdžennâ v matematicì ì mehanìcì. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017). [Spletna 
izd.]. Odesa: Odes'kij nacional'nij universitet imeni I.I. Merčnikova, 2015-. ISSN 2519-206X. 
[COBISS.SI-ID 27315255]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
22. International journal of pure and applied mathematical sciences. Kaplunov, Julius (član 
uredniškega odbora 2017). Delhi: GBS Publishers & Distributors. ISSN 0972-9828. [COBISS.SI-ID 
513940249]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
23. Izvestiâ Akademii nauk Armânskoj SSR, Mehanika.. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 
2017). Èrevan: Izdatel´stvo AN ArmSSR. ISSN 0002-3051. [COBISS.SI-ID 520680985]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
24. Izvestiâ Saratovskogo universiteta : Novaâ seriâ. Seriâ Matematika, mehanika, informatika. 
Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017). Saratov: Saratovskij nacional'nyj issledovatel'skij 
gosudarstvennyj universitet imeni N. G. Černyševskogo, 2006-. ISSN 2541-9005. [COBISS.SI-ID 
27153207]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
25. Matematičeskoe modelirovanie i čislennye metody. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 
2017). Moskva: Izd. MGTU im. N.È. Baumana. ISSN 2309-3684. [COBISS.SI-ID 27103287]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
26. Mathematical problems in engineering. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017-). [Print 
ed.]. New York: Hindawi Publishing Corporation, 1995-. ISSN 1024-123X. 
http://www.hindawi.com/journals/mpe/contents/. [COBISS.SI-ID 12769113]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
27. Mathematics and mechanics of solids. Kaplunov, Julius (urednik 2012, član uredniškega odbora 
2017-). Thousand Oaks, CA: Sage Science Press. ISSN 1081-2865. [COBISS.SI-ID 771861]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
28. Mechanics of time-dependent materials : an international journal devoted to the time-dependent 
behaviour of materials and structures. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017-). Dordrecht; 
Norwell, MA: Kluwer, 1997-. ISSN 1385-2000. [COBISS.SI-ID 3749403]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
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29. Modelling and Simulation in Engineering (print). Kaplunov, Julius (urednik 2017). Cairo: Hindawi 
Publishing Corporation. ISSN 1687-5591. [COBISS.SI-ID 517574681]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
30. Strojniški vestnik. Kaplunov, Julius (član uredniškega odbora 2017-). Ljubljana: Zveza strojnih 
inženirjev in tehnikov Slovenije [etc.]: = Association of Mechanical Engineers and Technicians of 
Slovenia [etc.], 1955-. ISSN 0039-2480. [COBISS.SI-ID 762116]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
31. Transactions issue mechanics : Series of physical-technical & mathematics science. Kaplunov, 
Julius (član uredniškega odbora 2017-). [Online ed.]. Bakű: Institute of Mathematics and Mechanics, 
[20--]-. ISSN 2306-2193. http://www.transmech.imm.az/volumes/35/. [COBISS.SI-ID 27633207]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
32. FIKE, Matej, FLORJANČIČ, Urška (urednik, recenzent). Pametne specializacije, podjetništvo, 
inovacije ter človeški viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, 
innovation, and human resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta 
za industrijski inženiring, 2017. ISBN 978-961-94246-1-2. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
292514048]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4 
 
 
prof. dr. Jurij Krope (03022) 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
 
1. GORIČANEC, Darko, KRAJNC, Majda, KROPE, Jurij, TROP, Peter, URBANCL, Danijela. Tempus 
IV International joint master programme on material and energy flows management : letno poročilo o 
poteku madnarodnega projekta. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. loč. pag. 
[COBISS.SI-ID 20733462]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
2.24 Patent 
 
2. GORIČANEC, Darko, KROPE, Jurij, BOŽIČNIK, Stanislav. Method and apparatus for utilitzation of 
hot water plant waste heat recovery by incorporated high temperature water source heat pump : 
SI25059 (A) 2017-03-31. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. 11 str. [COBISS.SI-ID 
21173526]  
patentna družina: PCT/IB2016/000387, 2016-03-24; WO2017042613 (A1), 2017-03-16; P-201500215, 
2015-09-11  
kategorija: SU (S)  
točke: 3.33, št. avtorjev: 3 
  
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
3. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Bioenergy and biofuels : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
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Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-048-6. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/239, doi: 10.18690/978-961-286-048-6. [COBISS.SI-ID 
92419073]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
4. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Combined and hybrid energy systems : (conference proceedings). Maribor: 
University of Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-
286-049-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/240, doi: 10.18690/978-961-286-049-3. 
[COBISS.SI-ID 92422145]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
5. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Energy efficiency : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor Press: 
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-050-9. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/241. [COBISS.SI-ID 92426753]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
6. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik), 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental 
Protection, (June 27th-30th, 2017, Bled, Slovenia). Energy management and policies : (conference 
proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 
2017. ISBN 978-961-286-051-6. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=68583, 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/242/204/429-1, doi: 10.18690/978-961-286-051-6. 
[COBISS.SI-ID 92427521]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
7. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Energy storage : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor Press: 
Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-052-3. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/243, doi: 10.18690/978-961-286-052-3. [COBISS.SI-ID 
92427777]  
kategorija: SU (S)  
 
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
8. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik), 10th International Conference on Sustainable Energy and Environmental 
Protection, (June 27th-30th, 2017, Bled, Slovenia). Environmental management and impact 
assessment : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty of Chemistry 
and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-053-0. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/244. [COBISS.SI-ID 92428801]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
9. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Hydrogen and fuel cells : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-054-7. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/245, doi: 10.18690/978-961-286-054-7. [COBISS.SI-ID 
92430081]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
10. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Marine and hydro power : (conference proceedings). Maribor: University of 
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Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-055-4. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/246, doi: 10.18690/978-961-286-055-4. [COBISS.SI-ID 
92430337]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
11. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Materials : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor Press: Faculty 
of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-056-1. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/247, doi: 10.18690/978-961-286-056-1. [COBISS.SI-ID 
92431617]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
12. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Mechanical engineering : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-057-8. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/248, doi: 10.18690/978-961-286-057-8. [COBISS.SI-ID 
92431873]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
13. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Modelling and simulation : (conference proceedings). Maribor: University of 
Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-058-5. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/249. [COBISS.SI-ID 92432129]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
14. KROPE, Jurij (urednik). Nuclear energy : (Conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
Press, 2017. ISBN 978-961-286-059-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/250, doi: 
10.18690/978-961-286-059-2. [COBISS.SI-ID 92432385]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10, št. avtorjev: 1  
 
15. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Power distribution : (conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-060-8. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/251, doi: 10.18690/978-961-286-060-8. [COBISS.SI-ID 
92432641]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
16. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Renewable energy sources : (conference proceedings). Maribor: University of 
Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-061-5. 
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66914&lang=slv, 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/252, doi: 10.18690/978-961-286-061-5. [COBISS.SI-ID 
92436737]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
17. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Technical developments in vehicles : (conference proceedings). Maribor: 
University of Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-
286-062-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/253, doi: 10.18690/978-961-286-062-2. 
[COBISS.SI-ID 92436225]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
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18. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Waste energy and management : (conference proceedings). Maribor: University of 
Maribor Press: Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, 2017. ISBN 978-961-286-063-9. 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/254, doi: 10.18690/978-961-286-063-9. [COBISS.SI-ID 
92435713]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
19. KROPE, Jurij (urednik), OLABI, Abdul Ghani (urednik), GORIČANEC, Darko (urednik), BOŽIČNIK, 
Stanislav (urednik). Water and air quality : (Conference proceedings). Maribor: University of Maribor 
Press, 2017. ISBN 978-961-286-064-6. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=66917&lang=slv, 
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/255, doi: 10.18690/978-961-286-064-6. [COBISS.SI-ID 
92435201]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
20. KOVAČ, Jože. Načrtovanje nizkoenergijske hiše : diplomsko delo. Novo mesto: [J. Kovač], 2017. 
66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1406966]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
izr. prof. dr. Vojteh Leskovšek (07642) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.04 Strokovni članek 
 
1. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Eficácia do tratamento criogênico profundo no 
aprimoramento de propriedades de aços ferramenta. Industrial heating, ISSN 2178-0110, Dez. 2017, 
no. 37, str. 54-62, ilustr. http://www.sunniva.com.br/arquivos/ih/2017.12-%20baixa.pdf. [COBISS.SI-ID 
1374634]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 2  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
2. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh, KAFEXHIU, Fevzi, ŽUŽEK, Borut. Wear resistance of 
hot work tool steel : effect of heat treatment and correlation with mechanical properties. V: 24th 
IFHTSE congress 2017. European conference on heat treatment and surface engineering A3TS 
congress, 26-29 June, Nice, France : book of abstracts. [s.l.: s.n.]. 2017, str. 23. [COBISS.SI-ID 
1369770]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
1.20 Predgovor, spremna beseda 
 
3. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Overview : special issue on heat treatment and surface 
engineering. Materials performance and characterization, ISSN 2379-1365, 2017, vol. 6, iss. 5, [2-3] 
str. https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/TOC/652017.htm. [COBISS.SI-ID 
1369258], [SNIP]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
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2.13 Elaborat, predštudija, študija 
 
4. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Analiza loma orodja za fino štancanje. Ljubljana: IMT, 
2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1293738]  
Naročnik: Hidria Rotomatika d.o.o.  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
5. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut, LESKOVŠEK, Vojteh. Analiza rezilnega roba kleščnic Shark. 
Ljubljana: IMT, 2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313706]  
Naročnik: UNIOR d. d., Program ročnega orodja, Zreče  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
6. Materiali in tehnologije. Leskovšek, Vojteh (član uredniškega odbora 2009-). [Tiskana izd.]. 
Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-. ISSN 1580-2949. 
http://mit.imt.si/Revija/index-slo.html. [COBISS.SI-ID 106193664]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
7. Materials performance and characterization. Leskovšek Vojteh (gostujoči urednik 2017). [Online 
ed.]. West Conshohocken (PA): ASTM International, 2012-. ISSN 2165-3992. [COBISS.SI-ID 
1080490]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
8. Surface engineering. Leskovšek, Vojteh (član uredniškega odbora 2013-). London: Institute of 
Metals; [Birmingham]: Wolfson Institute for Surface Engineering, 1985-. ISSN 0267-0844. 
http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ysue20. [COBISS.SI-ID 5326855]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20 
 
 
mag. Igor Makovec, pred. (11424) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
1. SODJA, Uroš. Kultura inoviranja kot pogoj uspešnih inovacij : diplomska naloga. Novo mesto: [U. 
Sodja], 2017. IV, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1491190]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
2. KRALJ, Marko. Zasnova opozorilnega sistema za preprečitev napačne uporabe pogonskih goriv pri 
motornih vozilih : diplomska naloga. Novo mesto: [M. Kralj], 2017. IV, 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1536246]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
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doc. dr. Anatolij Nikonov (24559) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. REBEC, Valentina, PLAZL, Igor, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Preučevanje stabilnosti 
strukture polisaharidov z reološkimi metodami = Rheological Examination of Polysaccharide Structure 
Stability. V: FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter 
človeški viri : zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and 
human resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 
inženiring. 2017, str. 119-130, ilustr. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1520118]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 6.25, št. avtorjev: 4  
 
2. ZAHAROV, Dimitrij, NIKONOV, Anatolij. Aproksimativne metode dinamike trdnih teles z vmesnimi 
sloji z uporabo asimptotične analize = Approximate methods in the dynamics of solids with interlayers 
by using asymptotic analysis. V: ZUPAN, Dejan (ur.), HOZJAN, Tomaž (ur.). Zbornik del. Ljubljana: 
Slovensko društvo za mehaniko. 2017, str. 171-177, ilustr. [COBISS.SI-ID 1528566]  
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 10, št. avtorjev: 2  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
3. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, FINK, Iris, MALNARIČ, Vili, SAVŠEK, Tomaž. Primer 
dobre prakse izvajanja diplomskih nalog v sodelovanju znanosti in industrije. V: Akademija strojništva 
2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2017, 
Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 6, št. 3/4). 
Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 57, ilustr. [COBISS.SI-ID 1528822]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
4. MALNARIČ, Vili, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, SAVŠEK, Tomaž. 
Uporaba lightweight komponent s funkcijo nosilnosti za varnost in udobje avtomobila. V: Akademija 
strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih 
inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 
6, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 1529078]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
5. HARTMAN, Erik, NIKONOV, Anatolij, GORENC ZORAN, Annmarie, et al. Inovativna tehnologija 
izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala = Innovative technology for improving 
the quality of wet leyer tickness of a sealing material. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, 
Ines (ur.). Smart specialisations, entrepreneurship, innovation, and human resources : conference 
proceedings abstracts = Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik 
povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, 
str. 22-24. [COBISS.SI-ID 1529334]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.19, št. avtorjev: 11  
 
6. KUŽNIK, Gregor, NIKONOV, Anatolij, et al. Razvoj dozirnega ventila za sisteme visokotlačnega 
peskanja = The development of a dosing valve for high pressure sandblasting systems. V: GORENC 
ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, entrepreneurship, innovation, and 
human resources : conference proceedings abstracts = Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije 
ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring: = Faculty of 
Industrial Engineering. 2017, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 1529590]  
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kategorija: SU (S)  
točke: 0.19, št. avtorjev: 11  
 
7. MUKHOMODIAROV, Rinat, NIKONOV, Anatolij. Electrospun nanofibers : energy and environmental 
applications. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, 
entrepreneurship, innovation, and human resources : conference proceedings abstracts = Pametne 
specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za 
industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, str. 27. [COBISS.SI-ID 1529846]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
8. REBEC, Valentina, PLAZL, Igor, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Preučevanje stabilnosti 
strukture polisaharidov z reološkimi metodami = Rheological Examination of Polysaccharide Structure 
Stability. V: GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, 
entrepreneurship, innovation, and human resources : conference proceedings abstracts = Pametne 
specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za 
industrijski inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 1530102]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
9. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et al.. 
2. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje marec 2017 - avgust 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [4] f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1532918]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
10. NIKONOV, Anatolij. Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega 
materiala : končno poročilo o doseženih ciljih pri projektu v okviru javnega razpisa "Projektno delo z 
gospodarstvom in negospodarstvom v regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016-2020". 
Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [15] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1531638]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
11. PAVLIČ, Alen, NIKONOV, Anatolij, et al.. Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline 
mokre plasti tesnilnega materiala "TEHNOTES-EKO" : projektno delo z gospodarstvom in 
negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2016-2017 : zaključno 
poročilo projekta. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1532406]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.29, št. avtorjev: 7  
12. NIKONOV, Anatolij. Posodobitev metodologije za določitev reoloških karakteristik polimernih 
materialov v talini na reometru RH2000 : strokovno poročilo o izvedeni raziskavi. Novo mesto: 
Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1531126]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
13. PAVLIČ, Alen, NIKONOV, Anatolij, et al.. Pregled metod merjenja debeline plasti : projektno delo z 
gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 
2016-202017 : raziskava v okviru projekta "Inovativna tehnologija izboljšave kakovosti debeline mokre 
plasti tesnilnega materiala". Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 31 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1532150]  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.33, št. avtorjev: 6  
 
14. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, GORENC ZORAN, Annmarie, et 
al.. 1. delno poročilo partnerja FIN (Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto - FINI) v okviru 
aktivnosti PRP4.1 na projektu "EVA4GREEN - Ekološki varen avtomobil za zeleno mobilnost" : za 
obdobje oktober 2016 - februar 2017. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [3] f., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1532662]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 
 
15. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius. Inovativni pristopi izboljšave 
kakovosti glasbenih inštrumentov na osnovi sodobnih znanj tehnike : prijavna vloga - razpis Ministrstva 
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport : javni razpis Projektno delo z negospodarskim in 
neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018. Novo mesto: 
Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. 10 str. [COBISS.SI-ID 1533942]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
16. KAPLUNOV, Julius, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška. Večparametrično dinamično 
modeliranje plastovitih močno nehomogenih elastičnih struktur : prijavna vloga (1.faza) - razpis Javne 
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) : javni razpis za (so)financiranje 
raziskovalnih projektov v letu 2018. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring, 2017. [17] f. 
[COBISS.SI-ID 1533686]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
2.23 Patentna prijava 
 
17. EMRI, Igor, NIKONOV, Anatolij, et al.. Sound insulation element. Munich: European patent office, 
2017. 1 listina. [COBISS.SI-ID 1534454]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4 
 
 
doc. dr. Matej Pleterski (28609) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.04 Strokovni članek 
 
1. PLETERSKI, Matej, VAJDIČ, Janez, KLOBČAR, Damjan. EPP varjenje odkovkov iz AISI 321 v ozki 
reži. IRT 3000 : inovacije, razvoj, tehnologije, ISSN 1854-3669. [Tiskana izd.], jun. 2017, letn. 12, št. 3, 
str. 226-230, ilustr. [COBISS.SI-ID 15573531]  
kategorija: SU (S) (izločeno iz točkovanja)  
točke: 0, št. avtorjev: 3  
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
 
2. PLETERSKI, Matej, KLOBČAR, Damjan, VAJDIČ, Janez. EPP varjenje odkovkov iz AISI 321 v ozki 
reži. V: Zbornik Dneva varilne tehnike 2017, [Celje], 5. april 2017. Celje: Celjski sejem. 2017, str. 31-
37, ilustr. [COBISS.SI-ID 15464219]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1.67, št. avtorjev: 3  
 
3. KLOBČAR, Damjan, TUŠEK, Janez, LINDIČ, Maja, PLETERSKI, Matej, BELL, Boris. 3D navarjanje 
kovinskih izdelkov z uporabo tehnologije WAAM. V: Zbornik Dneva varilne tehnike 2017, [Celje], 5. 
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april 2017. Celje: Celjski sejem. 2017, str. 55-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 15464475]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 5  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
4. KAVŠČEK, Tilen. Robotsko varjenje in analiza nosilca cevi uležajenja pri izdelavi avto-mešalca : 
diplomska naloga. Novo mesto: [T. Kavšček], 2017. XI, 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1503478]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
prof. dr. Bojan Podgornik (15269) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. MANDRINO, Djordje, PODGORNIK, Bojan. XPS investigations of tribofilms formed on CrN 
coatings. Applied Surface Science, ISSN 0169-4332. [Print ed.], Feb. 2017, vol. 396, str. 554-559, 
ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433216323303, doi: 
10.1016/j.apsusc.2016.10.194. [COBISS.SI-ID 1288874], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov 
(TC): 8, čistih citatov (CI): 8, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov 
(TC): 6, čistih citatov (CI): 6, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 85, št. avtorjev: 2  
 
2. FRANKO, Mitja, SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan, NAGODE, Marko. Validation of linear 
damage rules using random loading. International journal of damage mechanics, ISSN 1056-7895, 
2017, vol. 26, iss. 3, str. 463-479, ilustr. 
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1056789515605881, doi: 10.1177/1056789515605881. 
[COBISS.SI-ID 14219547], [JCR, SNIP, WoS do 19. 5. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 5. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih 
citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 21.1, št. avtorjev: 4  
 
3. BURJA, Jaka, TEHOVNIK, Franc, GODEC, Matjaž, MEDVED, Jože, PODGORNIK, Bojan, BARBIČ, 
Rok. Effect of electroslag remelting on the non-metallic inclusions in H11 tool steel = Uticaj pretapanja 
u električnim pećima sa tečnom šljakom na nemetalne uključke u H11 alatnom čeliku. Journal of 
mining and metallurgy. Section B, Metallurgy, ISSN 1450-5339, 2018, no. 1, letn. 54, str. 51-57, ilustr. 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-5339/2017%20OnLine-First/1450-53391700053B.pdf, doi: 
10.2298/JMMB160623053B. [COBISS.SI-ID 1374890], [JCR, SNIP, WoS do 6. 4. 2018: št. citatov 
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 2. 2018: št. citatov (TC): 
0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran  
točke: 12.57, št. avtorjev: 6  
 
4. KRAČUN, Ana, PODGORNIK, Bojan, TEHOVNIK, Franc, KAFEXHIU, Fevzi, JENKO, Darja. 
Distribution of Al[sub]2O[sub]3 reinforcement particles in austenitic stainless steel depending on their 
size and concentration = Porazdelitev delcev Al[spodaj]2O[spodaj]3 v avstenitnem nerjavnem jeklu v 
odvisnosti od velikosti in koncentracije. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2017, 
vol. 51, no. 6, str. 973-980, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit176/kracun.pdf, doi: 
10.17222/mit.2017.042. [COBISS.SI-ID 1370538], [JCR, SNIP, WoS do 5. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, 
čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 3. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
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kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus; tip dela ni verificiran  
točke: 9.7, št. avtorjev: 5  
 
5. TOMAŽINČIČ, Dejan, SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan, KLEMENC, Jernej. Influence of 
different micro-imprints to fatigue life of components. Materials performance and characterization, 
ISSN 2379-1365, 2017, str. 79-95, ilustr. 
https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/PAGES/MPC20160024.htm, doi: 
10.1520/mpc20160024. [COBISS.SI-ID 1292714], [SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 10, št. avtorjev: 4  
 
6. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Design and tribological performance of textured 
surfaces. Materials performance and characterization, ISSN 2379-1365, 2017, vol. 6, no. 2, str. 68-78, 
ilustr. https://doi.org/10.1520/MPC20160022, doi: 10.1520/MPC20160022. [COBISS.SI-ID 1307562], 
[SNIP, WoS do 24. 9. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 20, št. avtorjev: 2  
 
7. VELKAVRH, Igor, KAFEXHIU, Fevzi, KLIEN, Stefan, DIEM, Alexander, PODGORNIK, Bojan. 
Tempering-induced microstructural changes in the weld heat-affected zone of 9 to 12 Pct Cr steels 
and their influence on sliding wear. Metallurgical and materials transactions. A, Physical metallurgy 
and materials science, ISSN 1073-5623, Jan. 2017, vol. 48, iss. 1, str. 109-125, ilustr. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11661-016-3830-y, doi: 10.1007/s11661-016-3830-y. 
[COBISS.SI-ID 1289130], [JCR, SNIP, WoS do 26. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 30. 7. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, 
čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 20.89, št. avtorjev: 5  
 
8. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan, ČESNIK, Damir. Influence of heat treatment and 
K[sub]Ic/HRc ratio on the dynamic wear properties of coated high speed steel. Metalurgija, ISSN 0543-
5846, 2017, vol. 56, no. 1/2, str. 87-90, ilustr. http://hrcak.srce.hr/168892. [COBISS.SI-ID 1266090], 
[SNIP, WoS do 19. 2. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, 
Scopus do 21. 12. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 13.33, št. avtorjev: 3  
 
9. ŽUŽEK, Borut, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan, VODOPIVEC, Franc. Effects of carbides 
size and distribution on creep rate. Metalurgija, ISSN 0543-5846, 2017, vol. 56, no. 3/4, str. 323-325, 
ilustr. http://hrcak.srce.hr/180973. [COBISS.SI-ID 1312682], [SNIP, WoS do 28. 1. 2018: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, Scopus do 1. 3. 2018: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 8, št. avtorjev: 4  
 
10. KAFEXHIU, Fevzi, VODOPIVEC, Franc, PODGORNIK, Bojan. Analysis of primary creep in 
simulated heat affected zone (HAZ) of two 9 - 12 % Cr steel grades. Metalurgija, ISSN 0543-5846, 
2017, vol. 56, no. 3/4, str. 353-356, ilustr. http://hrcak.srce.hr/180981. [COBISS.SI-ID 1312938], [SNIP, 
WoS do 15. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus 
do 15. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 13.33, št. avtorjev: 3  
 
11. GODEC, Matjaž, PODGORNIK, Bojan, DAVID, Nolan. Microstructural development in a laser-
remelted Al-Zn-Si-Mg coating. Scientific reports, ISSN 2045-2322, Nov. 2017, vol. 7, str. 1-7, ilustr. 
https://www.nature.com/articles/s41598-017-15847-y, doi: 10.1038/s41598-017-15847-y. [COBISS.SI-
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ID 1362346], [JCR, SNIP, WoS do 8. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0, Scopus do 9. 12. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 49.49, št. avtorjev: 3  
 
12. VODOPIVEC, Franc, KAFEXHIU, Fevzi, ŽUŽEK, Borut, PODGORNIK, Bojan. Glide stress by 
stationary creep of tempered martensite with polyhedral particles. Steel research international, ISSN 
1869-344X, 2017, no. 3, vol. 88, str. 1-5, ilustr. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/srin.201600200/abstract;jsessionid=2B6CDBC86BB21FDBE
3D17BE38E70B1C8.f01t03, doi: 10.1002/srin.201600200. [COBISS.SI-ID 1248938], [JCR, SNIP, WoS 
do 28. 1. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 
1. 3. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 22.24, št. avtorjev: 4  
 
13. GLODEŽ, Srečko, PODGRAJŠEK, Martin, PODGORNIK, Bojan, REN, Zoran. The influence of 
PVD coating on the low cycle fatigue behaviour of Cr-Mo-V steel at elevated temperatures. Surface & 
coatings technology, ISSN 0257-8972. [Print ed.], 15 July 2017, vol. 321, str. 358-365, ilustr. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897217304644, doi: 
10.1016/j.surfcoat.2017.05.008. [COBISS.SI-ID 20554006], [JCR, SNIP, WoS do 4. 8. 2017: št. citatov 
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 20. 5. 2017: št. citatov (TC): 
0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0] 
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 30.98, št. avtorjev: 4  
 
14. JURČI, Petr, BÍLEK, Pavel, PODGORNIK, Bojan. Cr[sub]2N[sub]0.62-11Ag adaptive 
nanocomposite thin films : transport of Ag solid lubricant during annealing in a closed-air atmosphere. 
Thin solid films, ISSN 0040-6090. [Print ed.], 2017, vol. 639, str. 127-136, ilustr. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609017306387?via%3Dihub, doi: 
10.1016/j.tsf.2017.08.039. [COBISS.SI-ID 1365418], [JCR, SNIP, WoS do 18. 12. 2017: št. citatov 
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 12. 2017: št. citatov 
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran  
točke: 33.33, št. avtorjev: 3  
 
15. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan, RAMALHO, Amílcar, ČESNIK, Damir. Influence of 
geometry and the sequence of surface texturing process on tribological properties. Tribology 
international, ISSN 0301-679X. [Print ed.], Jun. 2017, vol. 115, str. 268-273, ilustr. 
https://doi.org/10.1016/j.triboint.2017.06.001, doi: 10.1016/j.triboint.2017.06.001. [COBISS.SI-ID 
1311658], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0.50, Scopus do 29. 3. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0.75]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 30.21, št. avtorjev: 4  
 
16. SEDLAČEK, Marko, GREGORČIČ, Peter, PODGORNIK, Bojan. Use of the roughness parameters 
S[sub]sk and S[sub]ku to control friction : a method for designing surface texturing. Tribology 
transactions, ISSN 1040-2004, 2017, vol. 60, no. 2, str. 260-266, ilustr., doi: 
10.1080/10402004.2016.1159358. [COBISS.SI-ID 14605851], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. 
citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67, Scopus do 29. 3. 2018: št. 
citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.67]  
kategorija: 1A2 (Z, A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 28.92, št. avtorjev: 3  
 
17. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi, KOSEC, Tadeja, JERINA, Jure, KALIN, Mitjan. Friction 
and anti-galling properties of hexagonal boron nitride (h-BN) in aluminium forming. Wear, ISSN 0043-
1648. [Print ed.], May 2017, ilustr. 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043164817307299, doi: 
10.1016/j.wear.2017.04.026. [COBISS.SI-ID 1316522], [JCR, SNIP, WoS do 2. 4. 2018: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.20, Scopus do 29. 3. 2018: št. citatov 
(TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 21.98, št. avtorjev: 5  
 
1.04 Strokovni članek 
 
18. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Eficácia do tratamento criogênico profundo no 
aprimoramento de propriedades de aços ferramenta. Industrial heating, ISSN 2178-0110, Dez. 2017, 
no. 37, str. 54-62, ilustr. http://www.sunniva.com.br/arquivos/ih/2017.12-%20baixa.pdf. [COBISS.SI-ID 
1374634]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 2  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
19. VELKAVRH, Igor, KAFEXHIU, Fevzi, MANDRINO, Djordje, PODGORNIK, Bojan. Properties of the 
nitrocarburised and oxidised steel surfaces and the correlation with their tribological behaviour under 
unlubricated sliding conditions. V: Ecotrib 2017, 6th European conference on tribology, 7th-9th June 
2017, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n. 2017], ilustr. [COBISS.SI-ID 1318058]  
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran  
točke: 1.25, št. avtorjev: 4  
 
20. VELKAVRH, Igor, KAFEXHIU, Fevzi, KLIEN, Stefan, AUSSERER, Florian, VOYER, Joel, DIEM, 
Alexander, PODGORNIK, Bojan. The influence of carbide coarsening on the friction properties of 
thermally affected 9-12 wt. % Cr steels. Journal of physics, Conference series, ISSN 1742-6596. 
[Online ed.], 2017, vol. 843, no. 1, str. 1-8, ilustr. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-
6596/813/1/012015/pdf, doi: 10.188/1742-6596/843/1/012065. [COBISS.SI-ID 1369002]  
kategorija: 4NK (S); zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran  
točke: 0.71, št. avtorjev: 7  
 
21. PODGORNIK, Bojan, KRAČUN, Ana, JENKO, Darja, PRIETO, G., TUCKART, Walter. Fatigue and 
wear properties of nano-particles alloyed steels. V: Proceedings : TRIBaires2017. Buenos Aires: 
Asociación Argentina de Tribología. 2017, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1317290]  
kategorija: 4C (Z); tip dela ni verificiran  
točke: 2.5, št. avtorjev: 5  
 
1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 
 
22. PODGORNIK, Bojan. Deep cryogenic treatment of tools and dies. V: ASM International : pune 
chapter. Pune: ASM International. 2017, str. 52. [COBISS.SI-ID 1377194]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
23. PODGORNIK, Bojan. Optimization of ot work tool steel heat treatment using computational 
methods. V: Thermal Treatment Themes : TTT 2017. Indaiatuba: [s. n.]. 2017. 
http://www.metallum.com.br/ttt2017/palestra-info-12.php. [COBISS.SI-ID 1321642]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
24. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh, KAFEXHIU, Fevzi, ŽUŽEK, Borut. Wear resistance of 
hot work tool steel : effect of heat treatment and correlation with mechanical properties. V: 24th 
IFHTSE congress 2017. European conference on heat treatment and surface engineering A3TS 
congress, 26-29 June, Nice, France : book of abstracts. [s.l.: s.n.]. 2017, str. 23. [COBISS.SI-ID 



 

 
80 

 

1369770]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
25. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi, SEDLAČEK, Marko. Crack density and tribological 
performance of hard chrome coatings. V: Ecotrib 2017, 6th European conference on tribology, 7th-9th 
June 2017, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n. 2017]. [COBISS.SI-ID 1317802]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
26. KAFEXHIU, Fevzi, VODOPIVEC, Franc, PODGORNIK, Bojan, BELIČ, Igor. A statistical approach 
to size- and spatial distribution analysis of precipitates. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in 
knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. mednarodna konferenca o materialih in 
tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th International Conference on Materials 
and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije. 2017, str. 84. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1351594]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
27. KRAČUN, Ana, TEHOVNIK, Franc, KAFEXHIU, Fevzi, KOSEC, Tadeja, PODGORNIK, Bojan. 
Effect of Al2O3 nano-particles on the tribological properties of stainless steel. V: GODEC, Matjaž (ur.), 
et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. mednarodna konferenca o 
materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th International Conference 
on Materials and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske 
materiale in tehnologije. 2017, str. 107. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
2333799]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
28. MANDRINO, Djordje, PODGORNIK, Bojan. XPS investigations of tribofilms formed on CrN 
coatings. V: GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of 
abstracts, 25. mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, 
Slovenija = 25th International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, 
Portorož, Slovenia. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 127. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1356970]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
29. SEDLAČEK, Marko, ŠETINA, Barbara, PODGORNIK, Bojan, ČESNIK, Damir. Dynamic wear 
properties of coated tool steel - influence of the substrate hardness and fracture toughness. V: 
GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. 
mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th 
International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. 
Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 158. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1357482]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
30. SKELA, Božo, SEDLAČEK, Marko, BURJA, Jaka, PODGORNIK, Bojan. Influence of 
microstructure and heat treatment on mechanical and wear properties of hot work tool steel. V: 
GODEC, Matjaž (ur.), et al. Program in knjiga povzetkov = Program and book of abstracts, 25. 
mednarodna konferenca o materialih in tehnologijah, 16.-19. oktober 2017, Portorož, Slovenija = 25th 
International Conference on Materials and Technology, 16-19 October 2017, Portorož, Slovenia. 



 

 
81 

 

Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije. 2017, str. 167. 
http://icmt25.com/e_files/content/Preliminary_BookOfAbstracts_25ICM&T.pdf. [COBISS.SI-ID 
1358506]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
31. PODGORNIK, Bojan, SEDLAČEK, Marko, KRAČUN, Ana, KAFEXHIU, Fevzi. Sliding and impact 
wear resistance of tool steel after deep cryogenic treatment. V: WTC 2017, 6th World Tribology 
Congress, September 17-22, 2017, Beijing, China. [S. l.: s. n. 2017], str. 495520. [COBISS.SI-ID 
1377450]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
32. SKELA, Božo, BURJA, Jaka, SEDLAČEK, Marko, TEHOVNIK, Franc, PODGORNIK, Bojan. 
Precipitation of harmful [ro]-phase in 1.4462 duplex stainless steel grade at high temperatures. V: 
PAVLIN, Majda (ur.), et al. Zbornik = Proceedings, 9. študentska konferenca Mednarodne 
podiplomske šole Jožefa Stefana in 11. dan mladih raziskovalcev (Konferenca KMBO) = 9th Jožef 
Stefan International Postgraduate School Students' Conference and 11th Young researchers' Day, 
[19.-20. 4. 2017, Ljubljana, Slovenija]. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana: = 
Jožef Stefan International Postgraduate School: Inštitut Jožef Stefan: = Jožef Stefan Institute. 2017. 
http://ipssc.mps.si/proceedings/Proceedings_IPSSC+CMBE_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 1320362]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
1.20 Predgovor, spremna beseda 
 
33. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Overview : special issue on surface texturing. Materials 
performance and characterization, ISSN 2379-1365, 2017, [2] str. [COBISS.SI-ID 1307818], [SNIP]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
34. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Overview : special issue on heat treatment and 
surface engineering. Materials performance and characterization, ISSN 2379-1365, 2017, vol. 6, iss. 5, 
[2-3] str. https://www.astm.org/DIGITAL_LIBRARY/JOURNALS/MPC/TOC/652017.htm. [COBISS.SI-
ID 1369258], [SNIP]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar 
 
35. VILHENA, Luís Miguel Silva, SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Answer to the discussion 
of the paper entitled surface texturing by pulsed Nd:YAG laser (L.M. Vilhena, M. Sedlaček, B. 
Podgornik, J. Vižintin, A. Babnik, and J. Možina, tribology international 42 (2009) 1496-1504) : letter to 
the editor. Tribology international, ISSN 0301-679X. [Print ed.], 2018, vol. 118, str.105-107, ilustr. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301679X17304395?via%3Dihub, doi: 
10.1016/j.triboint.2017.09.024. [COBISS.SI-ID 1365674], [JCR, SNIP]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
36. KRAČUN, Ana, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Analiza DB35 - HBCP glave z vtisnjenimi 
PTFE ležaji. Ljubljana: IMT, 2017. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1374378]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o.  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
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37. GODEC, Matjaž, PAULIN, Irena, BURJA, Jaka, TEHOVNIK, Franc, VODE, Franci, PODGORNIK, 
Bojan. Analiza odpornosti na lezenje in mikrostrukture jekla PK323Mo. Ljubljana: IMT, 2017. 21 str., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1293226]  
Naročnik: METAL Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.33, št. avtorjev: 6  
 
38. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi, VODE, Franci, ŽUŽEK, Borut. Analiza stanja in 
optimizacija toplotne obdelave za izboljšanje ponovljivosti v podjetju IMPOL R in R : zaključno 
poročilo. Ljubljana: IMT, 2017. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1363626]  
Naročnik: IMPOL d.o.o., Slovenska Bistrica  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5, št. avtorjev: 4  
 
39. KRAČUN, Ana, PODGORNIK, Bojan. Merjenje debeline Zn sloja z analizo. Ljubljana: IMT, 2017. 
12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1357738]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., Kropa  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
40. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi. Obrabna odpornost orodnega jekla OH250. Ljubljana: 
IMT, 2017. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1314986]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
41. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Raziskava trdih prevlek na adhezijsko obrabno 
odpornost kotvice elektromehanskega prožilnega releja. Ljubljana: IMT, 2016. 9 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1284778] 
Naročnik: ETI elektroelementi d.d., Izlake  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
42. PODGORNIK, Bojan, BURJA, Jaka, SEDLAČEK, Marko, ŠOLIĆ, Sanja, TEHOVNIK, Franc, 
ŽUŽEK, Borut. Razvoj novega visoko-trdnostnega jekla za ojnice s samopopuščeno bainitno 
mikrostrukturo : končno poročilo. Ljubljana: IMT, 2017. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1345706]  
Naročnik: Štore Steel d.o.o., Štore; UNIOR d.d., Zreče  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.33, št. avtorjev: 6 
 
43. PODGORNIK, Bojan, SEDLAČEK, Marko. Relative comparison of fuels. Ljubljana: IMT, 2017. 15 
str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1295018]  
Naročnik: Hilti Corporation, Schaan, Liechtenstein  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 
 
44. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi. Analiza batkov prevlečenih z MoST 
prevleko. Ljubljana: IMT, 2017. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1293994]  
Naročnik: Le-Tehnika d.o.o., Kranj  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
45. KAFEXHIU, Fevzi, SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Analiza galvanskega nanosa. 
Ljubljana: IMT, 2017. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313194]  
Naročnik: ELRAD International d.o.o., Gornja Radgona  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
46. SEDLAČEK, Marko, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Analiza galvanskega nanosa 
električnih kontaktov. Ljubljana: IMT, 2017. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313450]  
Naročnik: ELRAD International d.o.o., Gornja Radgona  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
47. PODGORNIK, Bojan, LESKOVŠEK, Vojteh. Analiza loma orodja za fino štancanje. Ljubljana: IMT, 
2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1293738]  
Naročnik: Hidria Rotomatika d.o.o.  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
48. TEHOVNIK, Franc, BURJA, Jaka, VODE, Franci, ŠETINA, Barbara, KAFEXHIU, Fevzi, ŽUŽEK, 
Borut, PODGORNIK, Bojan, ARH, Boštjan. Analiza nekovinskih vključkov v jeklu PK323Mo v vzorcu 
BT 88.N1 in BS 0192/M1. Ljubljana: IMT, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1309098]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.25, št. avtorjev: 8  
 
49. SKELA, Božo, SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Analiza obrabe oplaščenih kontaktnih 
površin elektromehanskega prožilnega releja. Ljubljana: IMT, 2017. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1328042]  
Naročnik: ET I- elektroelement d.d., Izlake  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
50. SEDLAČEK, Marko, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Analiza površine električnih 
kontaktov. Ljubljana: IMT, 2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1343658]  
Naročnik: ELRAD International d.o.o., Gornja Radgona  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
51. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut, LESKOVŠEK, Vojteh. Analiza rezilnega roba kleščnic Shark. 
Ljubljana: IMT, 2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313706]  
Naročnik: UNIOR d. d., Program ročnega orodja, Zreče  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
52. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut, VELIKAJNE, Gvido. Analiza vložka orodja za brizganje 
plastike B205481. Ljubljana: IMT, 2017. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1316010]  
Naročnik: IOTC d.o.o., Kranj  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
53. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi. Analiza vpliva priprave površine jarma na obrabo in 
zaokroženost naležnega robu elektromehanskega prožilnega releja. Ljubljana: IMT, 2017. 19 str., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1333674]  
Naročnik: ETI-elektroelement d.d., Izlake  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
54. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi, ŽUŽEK, Borut. Analiza zobniškega para. Ljubljana: IMT, 
2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1330858]  
Naročnik: Danfoss Trata d.o.o., 1210 Ljubljana  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
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55. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi. Elektronska mikroskopija laserskih zvarov in analiza 
vzroka začetka puščanja. Ljubljana: IMT, 2017. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1335210]  
Naročnik:Le-Tehnika d.o.o., Kranj  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
56. ŽUŽEK, Borut, PODGORNIK, Bojan. High temperature notch tension test of B50A365B 
(PK323MO) steel PO. 600109700, 47650, Rev.000 (N16-02581/001) : (specimens No. BS0192/M, 
BS0193/M& BS0194/M) : research report. Ljubljana: IMT, 2017. 7 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1314474]  
Naročnik: METAL Ravne d.o.o., Ravne na Koroškem  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
57. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut. High temperature notch tension test of B50A365B 
(PK323MO) steel PO. 600109701, 50293, Rev.000 (N16-02581/001) : (specimens No. T0289/M, 
T0290/M, T0291/M & T0292/M) : research report. Ljubljana: IMT, 2017. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1314730]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
58. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut. High temperature stress-rupture test of Fe-Ni-Cr-superalloy 
(specimens T1451S) : research report. Ljubljana: IMT, 2017. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1314218]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
59. PODGORNIK, Bojan, ŽUŽEK, Borut. High temperature stress-rupture test of superalloy UNS 
S66286 (SINOXX 4980) : research report. Ljubljana: IMT, 2017. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1313962]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
60. ŽUŽEK, Borut, REZAR, Rok, LORBIECKA, Agnieszka Zuzanna, LIPOVŠEK, Nataša, 
PODGORNIK, Bojan. Kontrola ulitkov. Ljubljana: IMT, 2017. 16 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1342890]  
Naročnik: Croning Livarna d.o.o., Ravne na Koroškem  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
61. KRAČUN, Ana, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Meritev debeline galvanskega nanosa. 
Ljubljana: IMT, 2017. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1332394]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., 4245 Kropa  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
62. KRAČUN, Ana, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Meritev debeline galvanskega nanosa : 
base cone & plunger zone. Ljubljana: IMT, 2017. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1335466]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., Kropa  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
63. KRAČUN, Ana, PODGORNIK, Bojan. Meritev debeline Zn sloja na ohišju BCP_GGB_B3. 
Ljubljana: IMT, 2017. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1364394]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., Kropa  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
64. KRAČUN, Ana, KAFEXHIU, Fevzi, PODGORNIK, Bojan. Primerjalna analiza debeline 
galvanskega nanosa. Ljubljana: IMT, 2017. 9 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1334954]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., Kropa  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
65. TEHOVNIK, Franc, BURJA, Jaka, VODE, Franci, ŽUŽEK, Borut, ŠETINA, Barbara, KAFEXHIU, 
Fevzi, PODGORNIK, Bojan, ARH, Boštjan. Primerjalna analiza nekovinskih vključkov v jeklu 
PK323MO : preliminarno poročilo. Ljubljana: IMT, 2017. 62 str. [COBISS.SI-ID 1306026]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.25, št. avtorjev: 8  
 
66. PODGORNIK, Bojan, KAFEXHIU, Fevzi, SEDLAČEK, Marko. Primerjalna analiza poroznosti in 
sestave sinter ležajev. Ljubljana: IMT, 2017. 4 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1320106]  
Naročnik: Iskra Mehanizmi d.o.o., Kropa  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
67. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Raziskava obrabe na vodilih plošč. Ljubljana: IMT, 
2017. 17 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1342634]  
Naročnik: AquafilSLO d.o.o., Ljubljana  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
68. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Raziskava obrabnih sledi na vodilih (SiC in STD). 
Ljubljana: IMT, 2017. 5 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1342378]  
Naročnik: AquafilSLO d.o.o., Ljubljana  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
69. SEDLAČEK, Marko, PODGORNIK, Bojan. Validacijski test obstojnosti rezalnega robu kleščnic. 
Ljubljana: IMT, 2017. 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1365162]  
Naročnik: Unior d.d., Program ročnega orodja, Zreče  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.14 Predavanje na tuji univerzi 
 
70. PODGORNIK, Bojan. How to present and publish your work like a pro : vabljeno predavanje 
13.12.2017 na Universidad nacional del Sur, Departamento de Ingeniería, Grupo de Tribología, Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Argentina. [COBISS.SI-ID 1375146]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
71. PODGORNIK, Bojan. Tool steel heat treatment innovative techniques and modelling possibilities : 
part 1 - Modelling. São Paulo. [COBISS.SI-ID 1316778]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 
 
72. PODGORNIK, Bojan. Deep cryogenic treatment - how effective it is in improving properties of tool 
steels. Indaiatuba, Brazilija. [COBISS.SI-ID 1321898]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 1  
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
73. Materiali in tehnologije. Podgornik, Bojan (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. 
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Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-. ISSN 1580-2949. 
http://mit.imt.si/Revija/index-slo.html. [COBISS.SI-ID 106193664]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
74. Materials performance and characterization. Podgornik, Bojan (gostujoči urednik 2017, 2017). 
[Online ed.]. West Conshohocken (PA): ASTM International, 2012-. ISSN 2165-3992. [COBISS.SI-ID 
1080490]  
kategorija: 2G (Z)  
točke: 20  
 
75. Obróbka Plastyczna Metali. Podgornik, Bojan (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Instytut 
Obróbki Plastycznej, 1988-. ISSN 0867-2628. [COBISS.SI-ID 1018026]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
76. TRIBUŠON, Patrik. Vpliv menjave hladilnega medija na učinkovitost hladilnih sistemov : diplomsko 
delo. Nova Gorica: [P. Tribušon], 2017. XV, 62 str., ilustr. 
http://repozitorij.ung.si/IzpisGradiva.php?id=3073. [COBISS.SI-ID 4775163]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
doc. dr. Marica Prijanovič Tonkovič (08609) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica, GAZVODA, Marko. Določitev optimalnega dolivnega sistema v 
orodju za brizganje polimerov = Determing optimum feeding system in injection molding tools. V: 
FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri 
: zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and human 
resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring. 
2017, str. 39-46, ilustr. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1521910]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICN  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 
 
2. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica. Oblikovanje izdelkov s kovanjem in varjenjem iz odpadnih 
materialov. V: FAJFAR, Peter (ur.), URAN, Miro (ur.). Umetnostno oblikovanje kovin : kovanje, varjenje 
in ulivanje : delavnica 2017, Sneberje, 20. maj 2017. Ljubljana: Društvo za varilno tehniko. 2017, str. 
17-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 1464054]  
kategorija: SU (S)  
točke: 5, št. avtorjev: 1  
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
3. GAZVODA, Marko, TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica. Določitev optimalnega dolivnega sistema v 
orodju za brizganje polimerov = Determing optimum feeding system in tools for splashing polymers. V: 
GORENC ZORAN, Annmarie (ur.), LIPUŠ, Ines (ur.). Smart specialisations, entrepreneurship, 
innovation, and human resources : conference proceedings abstracts = Pametne specializacije, 
podjetništvo, inovacije ter človeški viri : zbornik povzetkov. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 
inženiring: = Faculty of Industrial Engineering. 2017, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 1508086]  
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kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
4. TONKOVIČ-PRIJANOVIČ, Marica. The Influence of microstructure on turning a casting = Vpliv 
mikrostrukture na struženje ulitka. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula 
with the form of project learning From idea to the product : from the kindergarten to the technical 
faculty : 20th international science symposium : proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem 
kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca do fakultetnega tehniškega 
študija : 20. mednarodni znanstveni posvet, 21.-22. April 2017, Portorož, Slovenia : zbornik 
prispevkov. Ljubljana: Somaru. 2017, str. 17. [COBISS.SI-ID 1447414]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
 
5. BENKO, Kristjan. Izboljšanje tehnologije izdelave stavbnega pohištva : diplomska naloga višjega 
strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [K. Benko], 2017. IX, 58 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1496566] 
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
6. KOMLJANC, Alojz. Optimizacija izdelave hladilnika Body 18 : diplomska naloga višjega strokovnega 
izobraževanja. Novo mesto: [A. Komljanc], 2017. VII, 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1506294]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
7. ZUPANČIČ, Urban. Optimizacija procesa izdelave omar iz nerjavnega jekla : diplomska naloga 
višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [U. Zupančič], 2017. VII, 57 f., [9] f. pril., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1500406]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
8. OKORN, Jaka. Uvedba novega klimatskega testa izdelkov v procesu metalizacije : diplomska 
naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [J. Okorn], 2017. VII, 45 f., 6 f. pril., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1521142]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
9. MATVOS, Luka. Vpliv parametrov na kvaliteto pri elektropoliranju avstenitnega jekla EN 1.4404 in 
EN 1.4435 : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Matvos], 2017. IV, 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 
1490934]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
Somentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
 
10. HRIBAR, David. Konstrukcija tovorne dvižne ploščadi : diplomska naloga višjega strokovnega 
izobraževanja. Novo mesto: [D. Hribar], 2017. VIII, 67 f., [5] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1382390]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.5 
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prof. dr. Rudolf Pušenjak (01738) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. PUŠENJAK, Rudi, OBLAK, Maks. Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s 
pomočjo Lambertovih funkcij = Control of production system with production delays by means of 
Lambert functions. Anali PAZU, ISSN 2232-416X, 2017, letn. 7, št. 1-2, str. 26-34, ilustr. 
http://www.anali-pazu.si/sites/default/files/Anali_PAZU1-2%282017%29-R.Pusenjak.pdf. [COBISS.SI-
ID 1507574]  
kategorija: 1NK (S); tip dela ni verificiran  
točke: 2.5, št. avtorjev: 2  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
2. PUŠENJAK, Rudi. Meje stabilnosti vibracij pri struženju. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Akademik Anton 
Vratuša - med znanostjo in politiko : Pomurska akademija Pomurju : (zbornik povzetkov), 15. 
znanstvena konferenca Pomurske Akademsko Znanstvene Unije, PAZU, Murska Sobota, 24. in 25. 
november 2017. 1. izd. Murska Sobota: Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija. 2017, str. 
15. [COBISS.SI-ID 16191795]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.19 Radijska ali televizijska oddaja 
 
3. MAUČEC, Uroš (režiser), PUŠENJAK, Rudi, PODGAJSKI, Mitja (odgovorni urednik). Upravljanje 
proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij : pom. akad. dr. 
Rudolf Pušenjak : predstavitev akademika : predstavitev znanstvenega področja : znanstveno 
predavanje, (Po sledeh napredka). Murska Sobota: TV Idea Kanal 10, 2017. 
https://www.youtube.com/embed/V2Ir5TNiZJg. [COBISS.SI-ID 16217907]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 2  
 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
 
4. PUŠENJAK, Rudi. Meje stabilnosti vibracij pri struženju : predavanje na 15. znanstveni konferenci 
PAZU: Akademik Anton Vratuša - med znanostjo in politiko, 24. in 25. nov. 2017, Murska Sobota. 
[COBISS.SI-ID 16192051]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1, št. avtorjev: 1  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
5. JAKOLIČ, Veronika. Analiza sposobnosti merilnega sistema pri procesu struženja gredi : diplomska 
naloga. Novo mesto: [V. Jakolič], 2017. IV, 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1492214]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
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izr. prof dr. Blaž Rodič (20934) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. BOH PODGORNIK, Bojana, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej, RODIČ, Blaž, DOLNIČAR, Danica. 
STIP - slovenski test informacijske pismenosti študentov = SILT - students' information literacy test in 
the Slovenian language. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti, ISSN 
0023-2424. [Tiskana izd.], okt. 2017, 61, [št.] 3, str. 87-111. [COBISS.SI-ID 1378910]  
kategorija: 1C (Z); uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD  
točke: 6, št. avtorjev: 5  
 
2. RODIČ, Blaž. Industry 4.0 and the new simulation modelling paradigm. Organizacija : revija za 
management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], aug. 2017, vol. 50, no. 3, str. 193-
207, ilustr., graf. prikazi, doi: 10.1515/orga-2017-0017. [COBISS.SI-ID 2048464659], [WoS do 30. 12. 
2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 9. 2017: 
št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A4 (Z); uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 40, št. avtorjev: 1  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
3. RODIČ, Blaž, BAGGIA, Alenka. Airport operations modelling : agent based modelling of ground 
crews. V: PUCIHAR, Andreja (ur.), et al. Digital transformation - from connecting things to transforming 
our lives : (conference proceedings), 30th Bled eConference, June 18 - 21, 2017, Bled, Slovenia. 
Maribor: University of Maribor Press; Kranj: Faculty of Organizational Sciences. 2017, str. 501-517, 
ilustr., tabele. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/download/234/197/326-1. [COBISS.SI-ID 
7953683]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 
4. RODIČ, Blaž, MARINOVA, Galia, CHIKOV, Ognyan. Algorithms and decision making methods for 
filter design tool selection for a given specification in online-CADCOM platform. V: ŽEMVA, Andrej 
(ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške 
konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International Electrotechnical and Computer 
Science Conference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 26. september 2017, (Zbornik ... 
Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 26). Ljubljana: IEEE, Slovenska 
sekcija IEEE. 2017, str. 247-251, ilustr. http://erk.fe.uni-lj.si/2017/papers/rodic(algorithms_and).pdf. 
[COBISS.SI-ID 2048471059]  
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 6.67, št. avtorjev: 3  
 
5. RODIČ, Blaž, BAGGIA, Alenka. Optimisation of airport ground handling logistics. V: MLINARIĆ, 
Tomislav Josip (ur.), et al. ZIRP 2017 : new solutions and innovations in logistics and transportation. 
Zagreb: Fakultet prometnih znanosti. 2017, str. 315-326, ilustr., graf. prikazi. 
http://www.fpz.unizg.hr/zirp-lst/assets/files/ZIRP-2017-conference-proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 
7930131]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 12.5, št. avtorjev: 2  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
6. RODIČ, Blaž, MARINOVA, Galia, CHIKOV, Ognyan. Multi-criteria decision modelling for filter design 
tool selection in Online-CADCOM platform. V: RODIČ, Blaž (ur.). Book of Abstracts. Novo mesto: 
Faculty of Information Studies. 2017, str. [7]. http://itis.fis.unm.si/wp-content/uploads/2017/12/ITIS-
2017-Book-of-Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 2048482579]  
kategorija: SU (S)  
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točke: 0.67, št. avtorjev: 3  
 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji 
 
7. RODIČ, Blaž, BAGGIA, Alenka. Airport Ground Crew Scheduling Using Heuristics and Simulation. 
V: MUJICA MOTA, Miguel (ur.), FLORES DE LA MOTA, Idalia (ur.). Applied simulation and 
optimization. 2 : new applications in logistics, industrial and aeronautical practice. Cham: Springer. 
cop. 2017, str. 131-160, ilustr. [COBISS.SI-ID 2048454163]  
kategorija: 3A (Z, A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 30, št. avtorjev: 2  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.05 Drugo učno gradivo 
8. BREITENECKER, Felix, MUŠKINJA, Nenad, GULIASHKI, Vassil, MARINOVA, Galia, RODIČ, Blaž, 
KARER, Gorazd, HAJRIZI, Edmond, PERJÉSI-HÁMORI, Ildikó, SVEČKO, Rajko, POGAČNIK, 
Matevž, ŽURBI, Rok, LOGAR, Vito, MARÓTI, György, PLANINŠIČ, Peter, MUŠIČ, Gašper, 
ATANASIJEVIĆ-KUNC, Maja. Študijsko gradivo Mednarodne poletne šole Modeliranje, simulacija in 
računalniško podprto načrtovanje = International Summer School study material Modelling, simulation, 
and Computer-aided design. Ljubljana: Faculty of Electrical Engineering; Novo Mesto: Fakulteta za 
informacijske študije; Maribor: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2017. 312 str., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 11850580]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.17, št. avtorjev: 16  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
9. RODIČ, Blaž (urednik). Book of Abstracts. Novo mesto: Faculty of Information Studies, 2017. 
http://itis.fis.unm.si/. [COBISS.SI-ID 30969639]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10, št. avtorjev: 1  
 
Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij) 
 
10. KUZEM, Rok. Avtomatizacija procesa priprave in upravljanja delovnih postaj na Statističnem uradu 
: magistrska naloga. Novo mesto: [R. Kuzem], 2017. 61 str., [52] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 
2048440595]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
11. AMBROŽIČ, Črt. Knjižnice in zagotavljanje informacijske varnosti v elektronskem okolju : 
magistrska naloga. Novo mesto: [Č. Ambrožič], 2017. 124 str., [51] str. pril., ilustr. 
http://dk.fis.unm.si/mag/MAG_2017_Crt_Ambrozic.pdf. [COBISS.SI-ID 2048463891]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
12. BARBO, Matej. MEBWS : opozorilni sistem za zaviranje v sili za motoriste : magistrska naloga. 
Novo mesto: [M. Barbo], 2017. XV, 121 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048504339]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
13. PAVLOVIČ, Sara. Primerjava programske opreme za 3D modeliranje, animacijo, simulacijo in 
renderiranje : magistrska naloga. Novo mesto: [S. Pavlovič], 2017. XX, 123 str., ilustr. 
http://dk.fis.unm.si/mag/MAG_2017_Sara_Pavlovic.pdf. [COBISS.SI-ID 2048464403]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
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14. ZUPANČIČ, Peter. Razvoj mobilne aplikacije : mobilni imenik gostinskih ponudnikov Malcajt : 
magistrska naloga. Novo mesto: [P. Zupančič], 2017. XIII, 59 str., ilustr. 
http://dk.fis.unm.si/mag/MAG_2017_Peter_Zupancic.pdf. [COBISS.SI-ID 2048460819]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3  
 
15. ČRČEK, Martina. Vizualizacija prostorskih podatkov s programskim orodjem SDMS : magistrska 
naloga. Novo mesto: [M. Črček], 2017. XVII, 73 str., ilustr. 
http://dk.fis.unm.si/mag/MAG_2017_Martina_Crcek.pdf. [COBISS.SI-ID 2048479507]  
kategorija: SU (S)  
točke: 3 
 
 
doc. dr. Tomaž Savšek (10975) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. SAVŠEK, Tomaž. Razvoj avtomatizirane vožnje = Automated driving development. V: 
FLORJANČIČ, Urška (ur.), FIKE, Matej. Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri 
: zbornik znanstvenih prispevkov = Specialisations, entrepreneurship, innovation, and human 
resources : conference proceedings scientific papers. Novo mesto: Fakulteta za industrijski inženiring. 
2017, str. 15-29, ilustr. http://www.fini-
unm.si/media/Pametne_specializacije__podjetnistvo__inovacije_ter_cloveski_viri.pdf. [COBISS.SI-ID 
1520630]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 25, št. avtorjev: 1  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
2. NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, FINK, Iris, MALNARIČ, Vili, SAVŠEK, Tomaž. Primer 
dobre prakse izvajanja diplomskih nalog v sodelovanju znanosti in industrije. V: Akademija strojništva 
2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2017, 
Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 6, št. 3/4). 
Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 57, ilustr. [COBISS.SI-ID 1528822]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
3. MALNARIČ, Vili, NIKONOV, Anatolij, FLORJANČIČ, Urška, KAPLUNOV, Julius, SAVŠEK, Tomaž. 
Uporaba lightweight komponent s funkcijo nosilnosti za varnost in udobje avtomobila. V: Akademija 
strojništva 2017 : inženirstvo - za kakovostnejše življenje, 6. mednarodna konferenca strojnih 
inženirjev 2017, Ljubljana, Cankarjev dom 26. oktober 2017, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 
6, št. 3/4). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije. 2017, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 1529078]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.4, št. avtorjev: 5  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
4. PILETIČ, Boštjan. Elektrouporovno bradavično varjenje v orodju za preoblikovanje pločevine : 
diplomska naloga. Novo mesto: [B. Piletič], 2017. 76 str., [3] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1398774]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
5. BARLE, Marko. Potencial toplotnih izgub motorja z notranjim izgorevanjem : diplomska naloga. 
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Novo mesto: [M. Barle], 2017. VII, 36 str., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1490678]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
6. OPEKA, Lovro. Predelava vozila na avtoplin (LPG) : diplomska naloga. Novo mesto: [L. Opeka], 
2017. IV, 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1490422]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
7. MAJZELJ, Jernej. Raziskava in razvoj potovalne opreme na motornem kolesu : diplomska naloga. 
Novo mesto: [J. Majzelj], 2017. V, 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1526774]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
8. TRAMTE, Davor. 3D skeniranje in izdelava 3D modela na podlagi oblaka točk kot koraka v procesu 
vzvratnega inženiringa nihajne roke : diplomska naloga. Novo mesto: [D. Tramte], 2017. VI, 53 str., 
ilustr. [COBISS.SI-ID 1400054]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
9. NOVAK, Miloš. Upravičenost uporabe zemeljskega plina v prometu : diplomska naloga. Novo 
mesto: [M. Novak], 2017. VII, 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1492726]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
 
doc. dr. Igor Simonič (14116) 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.24 Patent 
 
1. SIMONIČ, Igor, BENKIČ, Primož, VAJS, Anamarija, KRAMAR, Andrejka, ŠTIMAC, Anton. Process 
for preparing crystalline form II of orlistat : EP1973893 B1. München: European Patent Office, 2016. 9 
str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1973893B1&KC=
B1&FT=D&ND=&date=20150429&DB=&locale=#. [COBISS.SI-ID 4284529]  
patentna družina: Application number: EP20060841172 20061227; Int. appl. no.: 
PCT/EP2006/012544; Int. appl. no.:WO 2007/073937  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 40, št. avtorjev: 5  
 
2. SIMONIČ, Igor, BENKIČ, Primož, ZUPET, Rok, SMRKOLJ, Matej, ŠTUKELJ, Mitja. Process for the 
synthesis of clopidogrel and new forms of pharmaceutically acceptable salts thereof : EP2078025 B1. 
München: European Patent Office, 2016. 9 str., ilustr. https://worldwide.espacenet. 
com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=
20090715&CC=EP&NR=2078025A2&KC=A2#. [COBISS.SI-ID 4281969]  
patentna družina: Application number: 07820533.3; Int. appl. no.: PCT/EP2007/060127; Int. appl. 
no.:WO 2008/034912  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 40, št. avtorjev: 5  
 
3. KOTAR-JORDAN, Berta, SIMONIČ, Igor, ZUPET, Rok, RUŽIČ, Miloš, GRČMAN, Marija, 
PEČAVAR, Anica. Crystallisation of solid forms of clopidogrel addition salts : EP 1656381 B1 : patent. 
München: European Patent Office, 2011. 15 str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20110616&DB=EPODOC&loc
ale=en_EP&CC=PT&NR=1656381E&KC=E&ND=4#. [COBISS.SI-ID 4281457]  
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patentna družina: International publication number: WO2005016931 (A2); Application number: 
PCT/EP2004/008989; Original document: SI1656381 (T1) - 2011-07-29  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 33.33, št. avtorjev: 6  
 
4. KOTAR-JORDAN, Berta, LENARŠIČ, Roman, GRČMAN, Marija, SMRKOLJ, Matej, MEDEN, 
Anton, SIMONIČ, Igor, ZUPET, Rok, GNIDOVEC, Jože, BENKIČ, Primož. Isopropanol water solvate 
of olanzapine : EP1730153 (B1). München: European Patent Office, 2011. 18 str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1730153B1&KC=
B1&FT=D&ND=&date=20110720&DB=&locale=#. [COBISS.SI-ID 4281713]  
patentna družina: Application number: EP20050707723 20050307; Appl. no.: 05707723.2; Int. appl. 
no.: PCT/EP2005/002389; US 7906642 (B2), 2011-03-11  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 22.22, št. avtorjev: 9  
 
5. KOTAR-JORDAN, Berta, LENARŠIČ, Roman, GRČMAN, Marija, SMRKOLJ, Matej, MEDEN, 
Anton, SIMONIČ, Igor, ZUPET, Rok, GNIDOVEC, Jože, BENKIČ, Primož. Isopropanol water solvate 
of olanzapine : US7906642 B2 - 2011-03-11. [Alexandria]: United States Patent and Trademark Office, 
2011. 10 str., ilustr. https://www.google.ch/patents/US7906642. [COBISS.SI-ID 4281201]  
patentna družina: PCT No.: PCT/EP2005/002389; PCT Pub. No.: WO2005/085256; Patent No.: US 
7,906,642 B2; Appl. No.: 10/591,831; EP 1730153 (B1), 2011-07-20  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2) (izločeno iz točkovanja); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 0, št. avtorjev: 9 
 
 
mag. Vera Smodej, viš. pred. (26115) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih 
 
1. RITLOP, Sašo. Poslovni načrt za izgradnjo polžje farme, Polžja farma Rudnik : diplomsko delo. 
Ljubljana: [S. Ritlop], 2017. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024445986]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
2. OMERZEL, Manja. Inovacijski pristopi za izboljšanje varnosti v avtomobilih in cestnem prometu : 
diplomska naloga. Novo mesto: [M. Omerzel], 2017. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1407990]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
3. ŽELEZNIK, Rok. Sistemi vodenja kakovosti - ISO 9001 : diplomska naloga. Novo mesto: [R. 
Železnik], 2017. IV, 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1491958]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
 
doc. dr. Borivoj Šuštaršič (08195) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
1. Materiali in tehnologije. Šuštaršič, Borivoj (član uredniškega odbora 2009-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2000-. ISSN 1580-2949. http://mit.imt.si/Revija/index-
slo.html. [COBISS.SI-ID 106193664]  
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kategorija: 2G (Z)  
točke: 20 
 
 
prof. ddr. Janez Usenik (04528) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. KOVAČIĆ, Danijel, USENIK, Janez, BOGATAJ, Marija. Optimal decisions on investments in urban 
energy cogeneration plants - extended MRP and fuzzy approach to the stochastic systems. 
International journal of production economics, ISSN 1873-7579. [Online ed.], jan. 2017, vol. 183, part 
B, str. 583-595, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527316000608, doi: 
10.1016/j.ijpe.2016.02.016. [COBISS.SI-ID 1024225372], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2018: št. citatov 
(TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, Scopus do 31. 8. 2017: št. citatov 
(TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD  
točke: 52.65, št. avtorjev: 3  
 
2. VIDIČEK, Meta, VIDIČEK, Matija, USENIK, Janez. Fuzzy approach to determining the sustainability 
index of energy using biomass. Journal of landscape governance : JLG, ISSN 2463-9834, May 2017, 
vol. 2, iss. 1, str. 57-65, ilustr. 
https://docs.google.com/a/vsgrm.unm.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4Oj
E1YTUxODc4ZjdiY2RlMA. [COBISS.SI-ID 2048427266]  
kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICB  
točke: 1.67, št. avtorjev: 3  
 
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.01 Znanstvena monografija 
 
3. USENIK, Janez. Generalizirano zvezno variabilno dinamično linearno programiranje : 
(generalizirano c/b/A - ZDLP) : [znanstvena monografija]. 1. izd. Novo mesto: Fakulteta za industrijski 
inženiring, 2017. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-94246-2-9. [COBISS.SI-ID 292963328]  
kategorija: 2B (Z); tip dela ni verificiran  
točke: 50, št. avtorjev: 1  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
4. Journal of energy technology. Usenik, Janez (urednik 2013, 2015-). [Tiskana izd.]. [Krško]: Fakulteta 
za energetiko, 2008-. ISSN 1855-5748. http://www.fe.um.si/sl/jet-opis/jet-on-line.html. [COBISS.SI-ID 
243311360]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
5. Logistics & sustainable transport. Usenik, Janez (področni urednik 2005-, član uredniškega sveta 
2005-). [Tiskana izd.]. Celje: Evropsko združenje za logistiko in transport, 2005-. ISSN 1854-3332. 
http://jlst.fl.uni-mb.si/, http://www.degruyter.com/view/j/jlst. [COBISS.SI-ID 222476800]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10  
 
Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
 
6. GODNIČ, Beti. Prilagajanje logističnih storitev po vstopu novih članic v Evropsko unijo in Šengensko 
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območje : doktorska disertacija. Novo mesto: [B. Godnič], 2017. VIII, 163 str., [5], 12 str. pril., tabele, 
graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2048430594]  
kategorija: SU (S)  
točke: 5 
 
 
Matija Vidiček, pred. (29195) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. VIDIČEK, Meta, VIDIČEK, Matija, USENIK, Janez. Fuzzy approach to determining the sustainability 
index of energy using biomass. Journal of landscape governance : JLG, ISSN 2463-9834, May 2017, 
vol. 2, iss. 1, str. 57-65, ilustr. 
https://docs.google.com/a/vsgrm.unm.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4Oj
E1YTUxODc4ZjdiY2RlMA. [COBISS.SI-ID 2048427266]  
kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICB  
točke: 1.67, št. avtorjev: 3 
 
 
Meta Vidiček, pred. (29197) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. VIDIČEK, Meta. Alternativne prehranske mreže in ekološko kmetijstvo v podatkovnih zbirkah. 
Journal of landscape governance : JLG, ISSN 2463-9834, May 2017, vol. 2, iss. 1, str. 17-31, ilustr. 
https://docs.google.com/a/vsgrm.unm.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4Oj
E1YTUxODc4ZjdiY2RlMA. [COBISS.SI-ID 2048426498]  
kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICB  
točke: 5, št. avtorjev: 1  
 
2. VIDIČEK, Meta, VIDIČEK, Matija, USENIK, Janez. Fuzzy approach to determining the sustainability 
index of energy using biomass. Journal of landscape governance : JLG, ISSN 2463-9834, May 2017, 
vol. 2, iss. 1, str. 57-65, ilustr. 
https://docs.google.com/a/vsgrm.unm.si/viewer?a=v&pid=sites&srcid=dW5tLnNpfHZzZ3JtdW5tfGd4Oj
E1YTUxODc4ZjdiY2RlMA. [COBISS.SI-ID 2048427266]  
kategorija: 1NK (S); tip dela je verificiral OSICB  
točke: 1.67, št. avtorjev: 3 
 
 
zasl. prof. dr. Jože Vižintin (00812) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Urednik 
 
1. Letopis .... Vižintin, Jože (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Inženirska akademija 
Slovenije, 2005-. ISSN 1581-9728. [COBISS.SI-ID 216386048]  
kategorija: SU (S)  
točke: 10 
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dr. Jani Zore, pred. (08263) 
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (višješolski študij) 
 
1. NOVAK, Erika. Organizacija sistema varstva pred naravnimi nesrečami v občini Žužemberk : 
diplomska naloga višjega strokovnega izobraževanja. Novo mesto: [E. Novak], 2017. VI, 37 f., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 1500918]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1 
 
 
doc. dr. Bernard Ženko (22279) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
 
1. TUŠAR, Tea, GANTAR, Klemen, KOBLAR, Valentin, ŽENKO, Bernard, FILIPIČ, Bogdan. A study of 
overfitting in optimization of a manufacturing quality control procedure. Applied soft computing, ISSN 
1568-4946. [Print ed.], 2017, vol. 59, str. 77-87, doi: 10.1016/j.asoc.2017.05.027. [COBISS.SI-ID 
30552359], [JCR, SNIP, WoS do 6. 10. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0, Scopus do 17. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na 
avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICN  
točke: 24.39, št. avtorjev: 5  
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
2. BRESKVAR, Martin, KOCEV, Dragi, LEVATIĆ, Jurica, OSOJNIK, Aljaž, PETKOVIĆ, Matej, 
SIMIDJIEVSKI, Nikola, ŽENKO, Bernard, BOUMGHAR, Redouane, LUCAS, Luke. Predicting thermal 
power consumption of the Mars Express satellite with machine learning. V: Proceedings, 6th IEEE 
International Conference on Space Mission Challenges for Information Technology, SMC-IT 2017, 27-
29 September 2017, Alcalá de Henares, Spain. Danvers: IEEE = The Institute of Electrical and 
Electronics Engineers. 2017, str. 88-93. [COBISS.SI-ID 31053863]  
kategorija: 4C (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 2.78, št. avtorjev: 9 
 
 
izr. prof. dr. Mario Žganec (11380) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. ČERNE, Tomaž, ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Merjenje navad uporabnikov v 
prometu. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne 
Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International 
Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 
26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 
26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE. 2017, str. 333-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 11820372]  
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 6.67, št. avtorjev: 3  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.24 Patent 
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2. ŠTRUC, Vitomir, ŽGANEC GROS, Jerneja, ČERNE, Tomaž, ŽGANEC, Mario. Postopek za 
detekcijo značilnih točk obraza na podlagi zaporednega iskanja z mešanico linearnih regresijskih 
modelov : SI 2511 A - 2017-06-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. 6, 3 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 11794004]  
patentna družina: P 201500303 - 2015-12-17  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
3. ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Method and equipment for monitoring suitability of a 
tubular object geometry : EP2950042 (B1) - 2016-12-14. Munich: European Patent Office, 2016. 10 
str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161214&DB=EP
ODOC&locale=si_si&CC=EP&NR=2950042B1&KC=B1&ND=4# . [COBISS.SI-ID 11299156]  
patentna družina: SI24725 (A) - 2015-11-30; P-201400200 - 2014-05-28; G01C11/00; G03B15/00; 
G06K9/00; EP2950042 (A1)  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 100, št. avtorjev: 2  
 
4. ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Active 3D triangulation-based imaging method and 
device : patent : EP 1997322 (B1), 2011-12-28. Munich; Hague; Vienna: European Patent Office, 
2011. [COBISS.SI-ID 8985172]  
patentna družina: Application no. 07716171.9, date of filing 2007-03-16; US7483151 (B2), 2009-01-
27; WO2007108780 (A3), 2007-11-08  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 100, št. avtorjev: 2  
 
5. MACAULAY, Calum E., GARNER, David, US-KRAŠOVEC, Marija, STROJAN FLEŽAR, Margareta, 
ŽGANEC, Mario, LAVRENČAK, Jaka, PALČIČ, Branko, FERGUSON, Gary William. A method and a 
system for detection of malignancy-associated changes : EP 1532573 (B1), 2008-10-15. Münich: 
European Patent Office, 2008. 23 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 698747]  
patentna družina: US US7274809 (B2), 2007-09-25  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 25, št. avtorjev: 8 
 
 
prof. dr. Jerneja Žganec Gros (12000) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 
 
1. ČERNE, Tomaž, ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Merjenje navad uporabnikov v 
prometu. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik šestindvajsete mednarodne 
Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2017 = Proceedings of the Twenty-sixth International 
Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, ERK 2017, Portorož, Slovenija, 25. - 
26. september 2017, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 2591-0442, 
26). Ljubljana: IEEE, Slovenska sekcija IEEE. 2017, str. 333-336, ilustr. [COBISS.SI-ID 11820372]  
kategorija: 4D (Z); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 6.67, št. avtorjev: 3  
 
MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA 
 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 
 
2. AHAČIČ, Kozma (avtor, vodja projekta), BEŠTER, Romana, DOBROVOLJC, Helena, DOUPONA, 
Marjeta, GLIHA KOMAC, Nataša, HOJNIK, Janja, HUBER, Damjan, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, 
JESENŠEK, Marko, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, KOVAČ, Polonca, KOZINA, Jani, 
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KRANJC, Simona, KRŽIŠNIK, Erika, LEDINEK, Nina, VEROVNIK, Tina, LIPEC-STOPAR, Mojca, 
MEDVEŠEK, Mojca, MIRTIČ, Tanja, MUNDA HIRNÖK, Katalin, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca, 
NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja, PAVLIČ, Matic, PODBEVŠEK, Katarina, POZNANOVIČ, Mojca, ROMIH, 
Miro, SMOLE, Vera, SMOLEJ, Mojca, SNOJ, Marko, ŠORLI, Mojca, ŠTUMBERGER, Saška, 
TIVADAR, Hotimir, VADNAL, Katja, VIŽINTIN, Marijanca Ajša, VOGEL, Jerica, ZUPAN SOSIČ, 
Alojzija, STRSOGLAVEC, Đurđa, ŽAGAR, Igor Ž., ŽAGAR, Mitja, ŽAVBI MILOJEVIĆ, Nina, ŽELE, 
Andreja, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid, GLIHA KOMAC, Nataša (urednik). Ciljni 
raziskovalni projekt Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov : raziskovalno 
poročilo. Ljubljana: ZRC SAZU ... [etc.], 2017. 86 str. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov. 
si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/NPJP-19-25/Raziskovalno_porocilo_koncno_CRP-
jezikovna_politika.pdf, https://isjfr.zrc-sazu.si/sites/default/files/raziskovalno_porocilo_28_11_2017.pdf. 
[COBISS.SI-ID 13531213]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.12, št. avtorjev: 44  
 
2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 
 
3. DOBRIŠEK, Simon, ŽGANEC GROS, Jerneja, ŽIBERT, Janez, MIHELIČ, France, PAVEŠIĆ, 
Nikola. Speech database of spoken flight information enquiries SOFES 1.0. Ljubljana: CLARIN.SI, 
2017. http://hdl.handle.net/11356/1125. [COBISS.SI-ID 11981396]  
kategorija: 2NK (S); tip dela ni verificiran  
točke: 1, št. avtorjev: 5  
 
2.24 Patent 
 
4. ŠTRUC, Vitomir, ŽGANEC GROS, Jerneja, ČERNE, Tomaž, ŽGANEC, Mario. Postopek za 
detekcijo značilnih točk obraza na podlagi zaporednega iskanja z mešanico linearnih regresijskih 
modelov : SI 2511 A - 2017-06-30. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2017. 6, 3 str., ilustr. 
[COBISS.SI-ID 11794004]  
patentna družina: P 201500303 - 2015-12-17  
kategorija: SU (S)  
točke: 2.5, št. avtorjev: 4  
 
5. ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Method and equipment for monitoring suitability of a 
tubular object geometry : EP2950042 (B1) - 2016-12-14. Munich: European Patent Office, 2016. 10 
str., ilustr. 
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20161214&DB=EP
ODOC&locale=si_si&CC=EP&NR=2950042B1&KC=B1&ND=4# . [COBISS.SI-ID 11299156]  
patentna družina: SI24725 (A) - 2015-11-30; P-201400200 - 2014-05-28; G01C11/00; G03B15/00; 
G06K9/00; EP2950042 (A1)  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 100, št. avtorjev: 2  
 
6. ŽGANEC, Mario, ŽGANEC GROS, Jerneja. Active 3D triangulation-based imaging method and 
device : patent : EP 1997322 (B1), 2011-12-28. Munich; Hague; Vienna: European Patent Office, 
2011. [COBISS.SI-ID 8985172]  
patentna družina: Application no. 07716171.9, date of filing 2007-03-16; US7483151 (B2), 2009-01-
27; WO2007108780 (A3), 2007-11-08  
kategorija: 2E (Z, A'', A', A1/2); tip dela je verificiral OSICT  
točke: 100, št. avtorjev: 2 
 
 
doc. dr. Martin Žnidaršič (23582) 
 
ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI 
 
1.01 Izvirni znanstveni članek 
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1. SMAILOVIĆ, Jasmina, ŽNIDARŠIČ, Martin, VALENTINČIČ, Aljoša, LONČARSKI, Igor, PAHOR, 
Marko, MARTINS, Pedro, POLLAK, Senja. Automatic analysis of annual financial reports : a case 
study. Computación y sistemas, ISSN 1405-5546, 2017, vol. 21, no. 4, str. 809-818, doi: 
10.13053/cys-21-4-2863. [COBISS.SI-ID 24345318], [SNIP, WoS do 16. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, 
čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 25. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih 
citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1B (Z); uvrstitev: Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICD  
točke: 5.71, št. avtorjev: 7  
 
2. KLEMENČIČ, Manja, ŽNIDARŠIČ, Martin, VAVPETIČ, Anže, MARTINC, Matej. Erasmus students' 
involvement in quality enhancement of Erasmus+ mobility through digital ethnography and 
ErasmusShouts. Studies in higher education, ISSN 0307-5079, 2017, vol. 42, no. 5, str. 925-932, doi: 
10.1080/03075079.2017.1293879. [COBISS.SI-ID 30471975], [JCR, SNIP, WoS do 6. 5. 2017: št. 
citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 6. 5. 2017: št. citatov 
(TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]  
kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2); uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICT  
točke: 34.05, št. avtorjev: 4  
 
1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 
 
3. SMAILOVIĆ, Jasmina, ŽNIDARŠIČ, Martin, VALENTINČIČ, Aljoša, LONČARSKI, Igor, PAHOR, 
Marko, MARTINS, Pedro, POLLAK, Senja. Automatic analysis of financial annual reports : a case 
study. V: 18th International conference on computational linguistics and intelligent text processing 
(CICLing), Budapest, Hungary, April 17 - 23, 2017 : poster sessions. [S. l.]: CICLing. 2017. 
https://www.cicling.org/2017/Papers/paper%20232.pdf. [COBISS.SI-ID 24136166]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.29, št. avtorjev: 7  
 
4. ŽNIDARŠIČ, Martin. CF-web : ClowdFlows data and text analytics marketplace on web. V: KRALJ 
NOVAK, Petra (ur.). Collection of abstracts : ECML PKDD 2017, The European Conference on 
Machine Learning & Principles and Practice of Knowledge Discovery in Database, September 18-22, 
2017, Skopje, Macedonia, (EU project forum). [S. l.: s. n.]. 2017, str. 10. 
http://ecmlpkdd2017.ijs.si/EUPFabstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 30963495]  
kategorija: SU (S)  
točke: 2, št. avtorjev: 1  
 
IZVEDENA DELA (DOGODKI) 
 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 
 
5. SMAILOVIĆ, Jasmina, POLLAK, Senja, GRČAR, Miha, MOZETIČ, Igor, ŽNIDARŠIČ, Martin. 
Preliminary analysis of trust and doubt in financial tweets and annual reports : presented at DAFC 
2017, Discourse approaches to financial communication), July 3-6, 2017, Lugano, Switzerland. 
[COBISS.SI-ID 30665511]  
kategorija: SU (S)  
točke: 0.2, št. avtorjev: 5  
 
SEKUNDARNO AVTORSTVO 
 
Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje) 
 
6. DRAŽUMERIČ, Borut. Razvoj mobilne aplikacije za sprotno učenje tujih jezikov : diplomska naloga. 
Novo mesto: [B. Dražumerič], 2017. XIII, 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048451091]  
kategorija: SU (S)  
točke: 1  
 
Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij) 
 



 

 
100 

 

7. BUČAR, Jože. Sentiment based classification of the web texts : doctoral dissertation. Novo mesto: 
[J. Bučar], 2017. XXXIII, 151 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2048474131]  
kategorija: SU (S)  
točke: 4 
 

Založba FINI je z izdajami v podporo znanstveno-raziskovalni in študijski dejavnosti ter spodbujanje 

objave članov Akademskega zbora nadaljevala tudi v letu 2016/2017 (glej Tabela 6). 

 

V letu 2017 je fakulteta v okviru založniške dejavnosti izdala tri znanstvene monografije, strokovno 

monografijo, zbornik povzetkov in zbornik referatov. Fakulteta je v letu 2017 okrepila založniško 

dejavnost kot tudi konferenčno dejavnost, v okviru katere je organizirala 2. mednarodno znanstveno 

konferenco razvoja industrijskega inženiringa v mesecu aprilu 2017.  

 

Tabela 6. Izdaje v študijskem letu 2016/2017 

 

Naslov Avtor(ji) Založnik Leto izdaje Jezik ISBN Vrsta 

Aktualne 
tehnologije v dobi 
trajnostnega 
razvoja 

Tomaž Aljaž, Matej Fike, 
Gorazd Hren... 

Fakulteta za 
industrijski 
inženiring Novo 
mesto 

2016 Slovenski  978-961-
93193-7-6 

Strokovna 
monografija 

Pametne 
specializacije, 
podjetništvo, 
inovacije ter 
človeški viri 

Matej Fike, Urška 
Florjančič, Igor Fürstner, 
Marko Gazvoda, Gorazd 
Hren, Imre Kovács, 
Tomaž Jurejevčič, Mitja 
Muhič, Sašo Murtič, 
Anatolij Nikonov, Marko 
Pezdevšek, Igor Plazl, 
Zdravko Praunseis, 
Marica Prijanovič 
Tonkovič, Valentina 
Rebec, Róbert Sánta, 
Tomaž Savšek, Jernej 
Slanovec. 

Fakulteta za 
industrijski 
inženiring Novo 
mesto 

2017 Slovenski/ 
angleški 

978-961-
94246-1-2 

Znanstvena 
monografija 

Generalizirano 
zvezno variabilno 
dinamično linearno 
programiranje 
 

Janez Usenik Fakulteta za 
industrijski 
inženiring Novo 
mesto 

2017 Slovenski  978-961-
94246-2-9 

Znanstvena 
monografija 

A qualitative 
approach to 
research: Focus 
group with EFLs) 

Annmarie Gorenc Zoran Fakulteta za 
industrijski 
inženiring Novo 
mesto 

2017 Angleški 978-961-
94246-0-5 

Znanstvena 
monografija 

 

Skupno število SICRIS točke (Z+S) članov Akademskega zbora v zadnjem petletnem obdobju je znašalo 

9324,58 oziroma v povprečju 252,02 na člana Akademskega zbora (glej Tabela 2). V primerjavi z 

lanskim letom predstavlja 320,77% porast. Največjo število prihaja iz področij kvantitativne metode, 

ekologija in obnovljivi viri, menedžment, procesna tehnika, poslovno komuniciranje, tehnologija, 

elektromehanski sistemi, konstruiranje ter materiali in tehnologije.   

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1159520846762150&rec=6&sid=9
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=1159520846762150&rec=6&sid=9


 

 
101 

 

Tabela 7. Preglednica stanja točk v študijskem letu 2016/2017 (točke za tekoče leto 2017 iz baze SICRIS) 

 

1.1.2017 - 31. 12. 2017: Seznam članov AZ 

Št. 
Ime in Priimek / 

Evidenčna 
številka ARRS 

MAG    
DR 

(celotno 
obdobje) 

Ocena 
A1+A2+A3 
v zadnjih 

5 letih 

Število 
točk 
SICRIS 
Z+S v 
zadnjih 
5 letih 

Število 
točk 
SICRIS 
Z+S v 
tekočem 
letu 
2017 

Vpetost 
v okolje 
v 
zadnjih 
5 letih 
(A3) 

Število 
objav SCI, 
SSCI, 
AHCI, 
Scopus v 
zadnjem 
letu 

Število 
objav 
SCI, 
SSCI, 
AHCI, 
Scopus 
v 
zadnjih 
5ih letih 

Število 
znanstvenih 
del zadnjih 
5ih letih  

Število 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc v 
zadnjem letu 

Normirano 
število 
čistih 
citatov v 
zadnjih 10 
letih 

Habilitacija Veda 

1 
Aleš Adamlje, viš. 
pred. 18037 

MAG 0 
DR 0 

0,55 116,67 116,67 0 0 0 3 0 0 Tehnologija Tehnika 

2 
doc. dr. Tomaž 
Aljaž 
19684 

MAG 1 
DR 0 

0,16 147,91 32,48 0 1 1 3 1 4 
Računalništvo in 
informatika 

Tehnika 

3 
doc. dr. Damjan 
Balabanič 
30172 

MAG 0 
DR 0 

1,01 104,32 37,99 0,69 1 2 6 0 106 
Ekologija in 
obnovljivi viri  

Naravoslovje 

4 
doc. dr. Mitja 
Cerovšek 
30521 

MAG 0 
DR 0 

0,04 42,53 2 0 0 0 2 0 0 
Informacijski 
sistemi 

Tehnika, 
družboslovje 
 

5 

mag. Iris Fink 
Grubačević, viš. 
pred. 
35660 

MAG 0 
DR 0 

0,31 110,79 26,47 0 0 0 14 1 0 
Vzgoja in 
izobraževanje 

 
Menedžment 

6 
doc. dr. Urška 
Florjančič 
18248 

MAG 0              
DR 0 

0,02 51,97 17,18 0 0 0 1 1 27 Materiali 

 
Tehnika 

7 
doc. dr. Matej 
Forjan 
40284 

MAG 0 
DR 0 

0,18 90,40 5 0 0 1 4 0 2 Fizika 
Naravoslovje, 
Tehnika 

8 
izr. prof. dr. 
Annmarie Gorenc 
Zoran 

MAG 8+1 
(somentor) 
DR 1+1 

1,61 440,83 213,99 0,21 0 4 9 1 5 
Poslovno 
komuniciranje 

Družboslovje 
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32165 (somentor) 

9 
doc. dr. Gorazd 
Hren 
10129 

MAG 6+1 
(somentor) 
DR 0 

0,36 190,65 50,33 0 0 1 12 3 41 Energetika 
 
Tehnika 

10 
prof. dr. Monika 
Jenko 
05675 

MAG 2+1 
(somentor) 
DR 8+1 
(somentor) 

2,25 566,42 111,7 0,36 3 20 25 2 1404 
Fizikalna 
metalurgija 

 
Tehnika 

11 
doc. dr. Tomaž 
Jurejevčič 
10108 

MAG 0 
DR 0 

0,16 62,17 12,50 0 0 0 3 1 5 Konstruiranje Tehnika 

12 
prof. dr. Julius 
Kaplunov 
38546 

 3,37 1044,64 554,38 0 11 23 40 2 374 / Tehnika 

13 
prof. dr.  Jurij 
Krope 
03022 

MAG 17+7 
(somentor) 
DR 7+5 
(somentor) 

0,24 129,36 20 0,18 0 0 4 0 96 
Procesna 
tehnika 

Tehnika 

14 
doc. dr. Ljupčo 
Krstov 
26117 

MAG 1 
DR 0 

0.06 25 0 0 0 0 1 0 0 
Poslovna 
informatika  

Tehnika 

15 
izr. prof. dr. Vojteh 
Leskovšek 
07642 

MAG 0 
DR 2 

5,08 857,08 65,67 2,34 0 14 28 1 691 
Fizikalna 
metalurgija  

Tehnika 

16 
mag. Igor 
Makovec, pred. 
11424 

MAG 0 
DR 0 

0,1 56,7 2 0 0 0 3 0 0 
Informacijski 
sistemi 

Tehnika, 
Družboslovje 

17 
dr. Tjaša Marolt, 
pred. 
30862 

MAG 0 
DR 0 

0,12 45,43 0 0 0 1 1 0 7 
Živilska 
tehnologija  

Naravoslovje 

18 
doc. dr. Anatolij 
Nikonov 
24559 

MAG 0+1 
(somentor) 
DR 0 

0,22 91,02 33,69 0 0 1 5 1 62 Mehanika Tehnika 

19 
doc. dr. Matej 
Pleterski 
28609 

MAG 0 
DR 0 

0,04 18,5 3,67 0 0 0 2 0 66 Tehnologija  
Tehnika 
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20 
prof. dr. Bojan 
Podgornik 
15269 

MAG 1 
DR 2+3 
(somentor) 

15,20 1668,70 531,41 10 17 44 61 9 1677 
Tribologija in 
terotehnologija 
 

 
Tehnika 

21 
doc. dr. Marica 
Prijanovič Tonkovič 
08609 

MAG 0 
DR 0 

0,2 191,97 26 0 0 3 4 2 1 
Inženirski 
materiali  

 
Tehnika 

22 
prof. dr. Rudolf 
Pušenjak 
01738 

MAG 3+1 
(somentor) 
DR 0 +1 
(somentor) 

0,35 136,04 7,50 0 0 1 5 1 31 
Elektromehanski 
sistemi 

Tehnika 

23 
izr. prof dr. Blaž 
Rodič 
20934 

MAG 12 
DR 3 

1,4 485,77 136,5 0,03 1 4 31 4 21 
Informacijske 
študije 

 
Družboslovje 

24 
doc. dr. Tomaž 
Savšek 
10975 

MAG 0 
DR 0 

0,31 123,48 31,8 0 0 0 5 1 17 Konstruiranje 
Tehnika 

25 
doc. dr. Igor 
Simonič 
14116 

MAG 0 
DR 0 

0,69 157,56 135,56 0 0 0 6 0 10 Kemija Naravoslovje 

26 
mag. Vera Smodej, 
viš. pred. 
26115 

MAG 0 
DR 0 

0,03 102,45 3 0 0 0 1 0 0 
 Ekonomske 
vede  

 
Družboslovje 

27 
doc. dr. Borivoj 
Šuštaršič 
08195 

MAG 0 
DR 0 +4 
(somentor) 

0,5 185,77 20 0 0 6 7 0 321 
Fizikalna 
metalurgija 

 
Tehnika 

28 
prof. ddr. Janez 
Usenik 
04528 

MAG 3 
DR 3 +1 
(somentor) 

1,15 381,27 129,32 0 1 1 17 0 29 
Kvantitativne 
metode 

 
Interdisciplinarne 
raziskave 

29 
Matija Vidiček, 
pred. 
29195 

MAG 0 
DR 0 

0,04 15 1,67 0 0 0 2 0 0 
Kvantitativne 
metode 

 
Tehnika 

30 
Meta Vidiček, pred. 
29197 

MAG 0 
DR 0 

0.21 77,09 6,67 0 0 0 9 0 0 Pravo   Družboslovje 

31 
zasl. prof. dr. Jože 
Vižintin 
00812 

MAG 9+1 
(somentor) 
DR 9 +4 
(somentor) 

0,43 186,43 10 0 0 2 12 0 2018 
Tribologija in 
pogonski sklopi 

 
Tehnika 
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32 
doc. dr. Henrik 
Zaletelj 
29046 

MAG 0 
DR 0 

0,32 91,25 0 0 0 2 2 0 17 Konstruiranje Tehnika 

33 
dr. Jani Zore, pred. 
08263 

MAG 0 
DR 0 

0 16 1 0 0 0 0 0 0 Varstvo pri delu Družboslovje 

34 
doc. dr. Bernard 
Ženko 
22279 

MAG 1 
DR 0 

2,25 267,87 27,17 1,28 1 8 21 1 414 Računalništvo 
Tehnika 

35 
izr. prof. dr. Mario 
Žganec 
11380 

MAG 0 
DR 0 

1,40 328,25 234,17 0 0 4 11 1 27 
Informacijski 
sistemi 

 
Tehnika 

36 
prof. dr. Jerneja 
Žganec Gros 
12000 

MAG 0 
DR 0 +1 
(somentor) 

6,39 466,74 210,29 4,63 0 11 28 1 90 
Informacijski 
sistemi 

 
Tehnika 

37 
doc. dr. Martin 
Žnidaršič 
23582 

MAG 0 
DR 1 +1 
(somentor) 

5,07 250,55 47,25 4,19 2 8 24 3 184 
Računalništvo in 
informatika 

 
Tehnika 

  Skupaj 

MAG 

74+15        

DR 44+23 

51,55 9.324,58 2.865,03 23,91 38,00 162,00 412,00 37,00 7.747,00 
    

  

Na člana AZ iz 

seznama (n = 37) 

MAG 2,0     

DR 1,19 
1,39 252,02 77,43 0,65 1,03 4,38 11,14 1,00 209,38 
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3.7  MEDNARODNO SODELOVANJE 

 

3.7.1 Programi mobilnosti 

 
Erasmus listina omogoča fakulteti, da študentom in zaposlenim nudi izmenjavo s tujimi visokošolskimi 

institucijami na področju študija, prakse, poučevanja in usposabljanja. Erasmus+ 2014 – 2020 združuje 

vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom 

Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in 

petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za 

sodelovanje z industrializiranimi državami). 

 

Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus univerzitetno listino (Erasmus Charter for Higher 

Education - ECHE), in sicer za obdobje 2014-2020, št. 266601-LA-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE-1 in 

pridobila PIC kodo (št. 949406319). Prva sredstva za izvajanje mobilnosti v okviru Erasmus+ je fakulteta 

prejela leta 2014 (Sporazum o dodelitvi dotacije za projekt v okviru programa Erasmus+, številka 

sporazuma: 14-103-000077, z dne 1. 9. 2014).  

 

Mobilnosti se izvajajo v okviru Pravilnika o mednarodni mobilnosti študentov in zaposlenih, ki ureja 

postopke izvajanja mednarodne mobilnosti študentov, pedagoškega osebja na fakultetah, na univerzah, 

na visokošolskih zavodih in v podjetjih, organizacijah ali ustanovah v tujini ter tujih študentov, 

pedagoškega osebja in zaposlenih na fakulteti v okviru programa Evropske komisije Erasmus+ in drugih 

mednarodnih izmenjav. 

 

Mobilnosti so omogočene študentom in zaposlenim preko vsakoletnega razpisa, ki se intenzivno 

promovira preko družabnih omrežji ter spletne strani fakultete in je posredovan vsem študentom, članom 

Akademskega zbora in strokovnemu osebju na fakulteti. Razpis in celoten potek aktivnosti pripravi 

Erasmus koordinator oz. prodekan za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z vodstvom fakultete in 

vodjo referata. Postopek izbora je definiran v Pravilniku o mednarodni mobilnosti študentov in 

zaposlenih. Ker gre za individualno obravnavo vsakega posameznega kandidata, komunikacija poteka 

(po ustaljeni praksi) preko: 

 e-pošte in telefona, 

 sestankov s kandidati, na katerih se razrešijo morebitna vprašanja in osebno pojasni vsebina 

dokumentacije, ki jo zahtevajo Erasmus+ pravila. 

 

Fakulteta študentom in diplomantom tudi: 

 svetuje pri iskanju namestitve v kraju izvajanja mobilnosti, 

 svetuje pri organizaciji prevoza in pri izbiri zavarovanja, 

 nudi podporne aktivnosti pri izvedbi preizkusa znanja tujega jezika in izvedbi jezikovnih tečajev, 

ki so dostopni on-line v skladu s pravili Erasmus+ (OLS). 

 

V študijskem letu 2016/2017 ima fakulteta sklenjene bilateralne sporazume, dogovore oz. 

memorandume z naslednjimi institucijami: 

 Universidade da Coruña (Španija) 

 Universita' Telematica Internazionale Uninettuno (Italiija) 

 Univerzita Jana Evangelisty (Češka Republika) 

 Keele University (Velika Britanija) 

 Sveučilište u Splitu (Hrvaška) 
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 University of Dunaújváros (Madžarska) 

 Université de Technologie de Belfort-Montbéliard 

 Memorandum_East Carolina University (ECU), ZDA – globalno partnerstvo v izobraževanju 

 TASC (Internships, Projects, Student-Run Businesses) 

 Azerbaijan State Agricultural University 

 Togliatti Academy of Management 

 

Fakulteta sklepa dogovore oz. sporazume na podlagi: 

 strategije fakultete, 

 sorodnosti programov in 

 stopnje izvajanje študijskih programov. 

 

V januarju 2016 je bil pripravljen institucionalni načrt, ki opredeljuje Politiko Erasmus+ mobilnosti 

fakultete: 

 dotacija za sofinanciranje mobilnosti študentov za študij oz. prakso;  

 izbor študentov in diplomantov;  

 kriteriji za izbiro udeležencev;  

 jezikovna podpora in izobraževanje;  

 izračun mesečne Erasmus+ štipendije za posameznega študenta/diplomanta; 

 dotacija za sofinanciranje mobilnosti zaposlenih;  

 izbor udeležencev za mobilnost zaposlenih ter načrt porabe sredstev.     

 

Na razpis Erasmus+ se je fakulteta prijavila v letu 2015, in sicer za programsko obdobje 2015-2017. V 

okviru razpisa je fakulteta pridobila sredstva za študentsko mobilnost za namen študija, študentsko 

mobilnost za namen prakse, mobilnost osebja za namen poučevanja in usposabljanja ter individualno 

podporo (št. sporazuma o dotaciji 15-103-012338). V okviru pridobljenih sredstev Erasmus+ (KA103) za 

mobilnosti študentov, visokošolskih učiteljev ter sodelavcev je bilo za projektno obdobje 2015-2017 

porabljenih sredstev v višini 4.497,30 EUR od 9.660,00 EUR, pri čemer je fakulteta izvedla pet mobilnosti 

za namen poučevanja.  

 

Udeleženci mobilnosti so izpolnili anketni vprašalnik o mobilnosti v orodju mobilnosti (Mobility Tool). 

Mobility Tool je spletna platforma, orodje za sodelovanje, vodenje in poročanje za projekte mobilnosti v 

okviru programa Erasmus+. Orodje je razvila Evropska komisija. Udeleženci mobilnosti so navedli 

visoko stopnjo zadovoljstvo s samo mobilnostjo in navajajo prednosti mobilnosti, kot so povečane 

možnosti za prihodnjo zaposlitev, večja odprtost in tolerantnost do drugih narodnosti ter izboljšanje 

jezikovnih in komunikacijskih kompetenc. Priznavanje obveznosti je bilo izvedeno v skladu s Pravilnikom 

o mednarodni mobilnosti. Diseminacijo je FINI opravila na uporabniško prijazen način, in sicer preko 

socialnih omrežij Facebook, LinkedIn, notranjih e-novic, spletne strani ter osebnega kontakta z 

udeleženci mobilnosti (1 študent za namen študija in 1 učitelj za namen poučevanja) ter z ostalimi 

udeleženci fakultete kot tudi zunanjo splošno javnostjo. FINI je vključila obe osebi (Erasmus+ alumni), 

ki sta bili na izmenjavi v pogodbenem letu 2014-2016 kot predstavnika projekta Erasmus+ v namen 

promocije programa, pojasnjevanje in vzpodbujanje ostalih deležnikov k izmenjavi, informiranju o 

pridobljenem znanju in izkušnjah. Glede na pozitivne izkušnje z mednarodno mobilnostjo ima FINI dobre 

povezave s partnersko institucijo, kot potencialni partner za prihodnje projekte, skupni magistrski 

program in sodelovanje s študenti.   

 

http://adau.edu.az/
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V projektnem obdobju 2016-2018 bodo izvedene tri mobilnosti: dve za namen poučevanja, ena za 

namen usposabljanja in ena za namen prakse (slednja se zaključi 31. maja 2018). Mobilnost za namen 

študija se ne bo realizirala. V projektnem obdobju 2017-2019 predvidevamo, da bomo realizirali vse 

mobilnosti, saj načrtujemo pospešeno promoviranje in spodbujanje mednarodne mobilnosti, predvsem 

študentov. 

 

V študijskem letu 2016/2017 smo gostili tudi učitelje, vodstvo in ostale sodelavce iz tujih ustanov, in sicer 

z Univerze Dunaojvaros na Madžarskem, Keele University v Veliki Britaniji in iz Saratov State University, 

Rusija.  

 

Mednarodne dejavnosti ne potekajo zgolj v okviru Erasmus+, fakulteta sodeluje tudi na drugih področjih. 

V študijskem letu 2015/2016 je fakulteta nadaljevala sodelovanje z ameriškim podjetnikom iz ZDA in 

Trans-Atlantic Studies Cooperative omogočila vključevanje študentov v prakse podjetij gospodarsko 

najmočnejših držav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). 

Študenti na ta način identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, prisotna je imerzija (potopitev v tuji jezik), pri kateri je tuji jezik medij komunikacije in ne 

predmet poučevanja. Fakulteta je izvedla gostujoče predavanje podjetnika iz ZDA, kakor tudi 

visokošolskega učitelja izza Universidade da Coruña (Španija). 

 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je prva in edina fakulteta iz Slovenije, članica močnega 

projekta Globalnega partnerstva, ki združuje 55 visokošolskih institucij v 31 državah sveta iz Evrope, 

Afrike, Azije, Severne in Južne Amerike. Partnerstvo omogoča individualno mednarodno izkušnjo za 

veliko večino študentov, ki ne morejo študirati v tujini, kar je v svetu, ki se vse bolj povezuje, 

neprecenljive vrednosti. Multikulturnost udeležencev zagotavlja kulturno raznolikost in preko vodenih 

diskusij v angleškem jeziku omogoča širitev socialnega omrežja in s tem tudi vzpostavitev stikov z 

morebitnimi tujimi poslovnimi partnerji. Medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih učiteljev 

poteka v virtualni učilnici, ki preko videokonferenc omogoča sodelovanje v raziskovalnih projektih ter 

tudi razvoj skupnih študijskih programov. Globalno partnerstvo nudi sodelujočim visokošolskim 

institucijam možnost organizacije videokonferenčnih predavanj gostujočih profesorjev partnerskih 

fakultet. Pogosto študenti različnih partnerskih fakultet spremljajo predavanje, ki ga vodi gostujoči 

predavatelj, niso pa redki tudi primeri, da si predmet deli več profesorjev partnerskih univerz. 

Preizkušene prakse so del študijskega procesa in nekatere od njih vodijo do razvoja skupnih študijskih 

programov. Partnerski projekti med drugim omogočajo članom tudi virtualna srečanja, na katerih lahko 

razpravljajo o raziskavah, zadnjih dognanjih ter hipotezah. Od ustanovitve Globalnega partnerstva je v 

aktivnostih sodelovalo že več kot 17.000 študentov iz celega sveta. V študijskem letu 2016/2017 smo 

se povezali z East Carolina University (ZDA) in z University of Monterrey (Mehika). 

 

V aprilu 2017 je fakulteta organizirala 2. mednarodno znanstveno konferenco Razvoja industrijskega 

inženiringa (MK RI2): Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri. V okviru tematskih 

sklopov so se konference udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz,  

visokošolskih zavodov, inštitutov in druga strokovna javnost. Izpostavljena je nova praksa znanstvenih 

konferenc s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in visokošolskih institucij, z namenom, da lahko 

sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, konkurenčnosti gospodarstva in posledično 

potrebam socialnega in kulturnega okolja. Program z udeleženci 2. konference kaže povezanost 

fakultete z gospodarstvom in mednarodnim okoljem ter z znanstveno raziskovalnim okoljem. 
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3.8  VPIS TUJIH ŠTUDENTOV 

 
V študijskem letu 2016/2017 ni bilo vpisanih tujih študentov. 

 

3.9 VKLJUČEVANJE IZSLEDKOV ZNANSTVENO 

RAZISKOVALNEGA IN STROKOVNEGA DELA V 

IZOBRAŽEVANJE 

 
Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 vključevala izsledke znanstveno raziskovalnega in strokovnega 

dela v izobraževanje s sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin in objavo na spletni strani 

(prenova učnih načrtov) ter z udeležbo na mednarodno znanstveno konferenco, ki jo je fakulteta 

organizirala. 

 

 

3.10 PISNI DOGOVORI MED FAKULTETO, PODJETJI OZIROMA 

ORGANIZACIJAMI IN MENTORJI V NJIH TER ŠTUDENTI O 

PRAKTIČNEM IZOBRAŽEVANJU 

 

Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore o praktičnem usposabljanju predvidenega števila vpisanih 

študentov: 

 Akrapovič d.d., Ivančna Gorica 

 Arex d.o.o., Šentjernej 

 Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Nova Gorica, Novo Gorica 

 ERO Projekt d.o.o. 

 Ferročrtalič d.o.o., Dolenjske toplice 

 GOPACK d.o.o., Nova Gorica 

 Gospodarska zbornica Posavje, Krško 

 Iskra Avtoelektrika d.d., Šempeter pri Gorici 

 Kolpa d.d., Metlika 

 Komunala Novo mesto d.o.o., Novo mesto 

 Kovinoplastika Lož d.d., Stari trg pri Ložu 

 Kovis d.o.o. 

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Ajdovščina 

 ORIS orodjarstvo in storitve d.o.o., Šempeter pri Gorici 

 Prios projektiranje, razvoj, izdelava orodij d.o.o., Volčja Draga 

 Revoz d.d., Novo mesto 

 Telkom d.o.o. 

 Termotehnika d.o.o., Novo mesto 

 TPV Johnson Controls, Podjetje za proizvodnjo in trženje notranje opreme za avtomobile,d.o.o.,  

 TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.o.o., Novo mesto 

 

Temeljna vprašanja, povezana s strokovno prakso študentov 3. letnika po visokošolskem strokovnem 
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študijskem programu prve stopnje Inženiring in vozila na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto, 

vključno s prakso v tujini so urejena s Pravilnikom o izvajanju strokovne prakse študentov. 

 

Fakulteta izvaja le izredno obliko študija. Posledično je pretežno število študentov zaposlenih (v 

študijskem letu 2016/2017 je bilo zaposlenih 71 % % študentov).   

 

 

3.11 POSODABLJANJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV NA PODLAGI 

DOSEŽENIH UČNIH IZIDOV IN KOMPETENC DIPLOMANTOV 

 

Fakulteta je ankete za diplomante in ankete o veščinah in kompetencah za delodajalce izvedla v 

študijskem letu 2016/2017, vendar zaradi slabše odzivnosti na anketiranje ni mogoče posplošiti 

rezultate. Študijski programi se posodabljajo na podlagi povratne informacije trenutno vpisanih 

študentov saj je pretežno število študentov zaposlenih. Vsebina študijskega programa se posodablja, 

dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v učnih načrtih. 

 

 

3.12 SPREMLJANJE NAPREDOVANJA ŠTUDENTOV PO 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 

 

Fakulteta redno spremlja napredovanje študentov po študijskih programih.  

 

V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta izvajala visokošolski strokovni študijski program Inženiring in 

vozila ter prvič magistrski študijski program Inženiring in avtomobilska industrija in doktorski študijski 

program Inženiring in avtomobilska industrija. Skupno je bilo vpisanih 143 študentov, od tega 23 

absolventov.  

 

Na novo se je v visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila vpisalo 77 študentov, od 

tega 38 študentov v 1. letnik, 13 študentov neposredno v 2. letnik in 26 študentov neposredno v 3. letnik. 

Skupno je bilo v 1. letniku vpisanih 38 študentov, 27 študentov v 2. letnik in 64 študentov v 3. letniku. 

Po podatkih o vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila 

napredovalo 50 % vpisanih študentov, medtem ko je bila prehodnost iz 2. v 3. letnik (vpis po merilih za 

prehode) 84,6%.  

 

V magistrski študijski program se je vpisalo 10 študentov, in sicer 9 v 1. letnik in 1 študent neposredno 

v 2. letnik skladno po merilih za prehode, mendem ko so se na doktorski študijski program vpisali 3 

študenti.  
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Tabela 8. Prehodnost glede na vpis (čista generacija) 

 

 

3.13   OCENA DELOVANJA FAKULTETE IN PREDVIDENI UKREPI 

 

3.13.1 Ocena delovanja fakultete 

 

1. Fakulteta ima javno objavljeno poslanstvo in strategijo svojega delovanja oziroma razvoja, iz katere 

so jasno razvidni izobraževalni, znanstveni, raziskovalni in strokovnimi cilji. Strateški cilji predstavljajo 

izhodišča za oblikovanje operativnih ciljev, ki so prav tako javno opredeljeni. (http://www.fini-

unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/). 

 

2. Fakulteta uresničevanje postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poročilu fakultete, ki je javno 

objavljeno ter v Samoevalvacijskem poročilu. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

3. Fakulteta je organizirana in deluje v skladu z zakonom in svojim statutom. Pristojnosti, naloge in 

dolžnosti vodstva, zaposlenih in študentov v organih fakultete so jasno opredeljene, zagotovljeno je 

soodločanje vseh deležnikov. Organiziranost fakultete omogoča izvajanje izobraževalnega in 

znanstveno raziskovalnega dela. Na spletni strani fakultete so objavljeni interni pravni akti ter 

programski in strateški dokumenti fakultete. (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/) 

 

4. Fakulteta izkazuje razvoj oziroma napredek pri delovanju na področjih, za katera je bila ustanovljena. 

 Študijsko leto 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% 

VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 

 

Skupni vpis novo vpisanih 72  42  44  30  83  77  

Vpisani v 1. letnik 14 100 18 100 15 100  13 100 22 100 38 100 

prehodnost iz 1. v 2. letnik 11 78,6 16 88,9 7 46,7 7 53,8 11 50,0 19 50,0 

prehodnost iz 1. v 3. letnik 2 14,3 / / 1 6,7 / / / / / / 

Vpisani v 2. letnik (vpis po 
Merilih za prehode) 

58 100 24 100 29 100  13 100 33 100 13 100 

Vpisani v 3. letnik (vpis po 
Merilih za prehode) 

/ / / / / / 4 100 28 100 26 100 

prehodnost iz 2. v 3. letnik 58 100  24 100 29 100  11 84,6 33 100 11 84,6 

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 

 

Skupni vpis novo vpisanih           10  

Vpisani v 1. letnik / / / / / / / / / / 9 100 

prehodnost iz 1. v 2. letnik / / / / / / / / / / 7 77,8 

Vpisani v 2. letnik (vpis po 
Merilih za prehode) 

/ / / / / / / / / / 1 100 

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 

 

Skupni vpis novo vpisanih           3  

Vpisani v 1. letnik / / / / / / / / / / 3  

prehodnost iz 1. v 2. letnik / / / / / / / / / / 1 33,3 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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Fakulteta ima sklenjene sporazume o sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti 

in drugimi organizacijami. Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje 

organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Fakulteta je vpisana v evidenco 

raziskovalnih zavodov in organizacij Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

pod zaporedno številko 6314-107-2010/4 z dne 28. 03. 2011. Fakulteta izkazuje izvedbo in 

sodelovanje v znanstveno raziskovalnih in aplikativnih projektih ter objavlja dosežke dela na način, 

ki mu stroka priznava znanstveno raziskovalno in strokovno relevantnost.  

 

5. Izkazano je mednarodno sodelovanje v raziskovalnih projektih in ustvarjeni so pogoji za sodelovanje 

v programih mobilnosti za študente ter visokošolske učitelje in sodelavce. Fakulteta je v decembru 

2013 pridobila Erasmus Standard University Charter ter sklenila bilateralne sporazume z naslednjimi 

visokošolskimi inštitucijami v EU za mobilnost zaposlenih in visokošolskih učiteljev: Universidade da 

Coruña, Španija; Universita Telematica Internazionale Uninettuno, Italija; in The University of J. E. 

Purkyne in Usti nad Lebem, Faculty of Production Technology and Managament, Češka; Keele 

University, Velika Britanija; Sveučilište u Splitu (Hrvaška), University of Dunaújváros, Madžarska, 

Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (Francija). Fakulteta je članica članica Globalnega 

partnerstva in tudi sodeluje v okviru priprava študentov za prakso v tujini v okviru Trans-Atlantic 

Cooperatives in Erasmus+. Vsako leto se prijavlja na projekte z mednarodnimi partnerji.  

 

6. Fakulteta vključuje izsledke znanstveno raziskovalnega in strokovnega dela v izobraževanje s 

sprotnim prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin v učnih načrtih. 

 

7. Fakulteta ima sklenjene pisne dogovore s podjetji oziroma organizacijami in mentorji v njih ter 

študenti o praktičnem izobraževanju  in ustrezno organiziran način izvedbe s Pravilnikom o izvajanju 

strokovne prakse.  

 

8. Načrtovani in doseženi učni izidi študentov in kompetence diplomantov se primerjajo med seboj, 

študijski programi oziroma njihovo izvajanje se posodabljajo na tej podlagi. Vsebina študijskega 

programa se dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v učnih načrtih. 

Prve diplomske listine je fakulteta podelila v decembru 2014. Anketa za diplomante in delodajalce se 

je izvedla leta 2015/2016 in 2016/2017, vendar zaradi slabše odzivnosti ni bilo mogoče posodabljanje 

študijskih programov na podlagi rezultatov anket za diplomante in rezultatov anket o veščinah in 

kompetencah za delodajalce. Študijski programi se posodabljajo na podlagi povratne informacije 

trenutno vpisanih študentov, saj je pretežno število študentov zaposlenih. Vsebina študijskega 

programa se posodablja, dopolnjuje in sledi zahtevam trga v segmentih študijskega programa v učnih 

načrtih. 

 

9. Napredovanje študentov po študijskih programih in trajanje študija se redno spremlja. Primerov 

premajhne prehodnosti ni bilo zaznati in posledično niso bili sprejeti ukrepi na tem področju.  
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3.13.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 9. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK Realizacija 

1 prenova in aktualizacija učnih vsebin v 
učnih načrtih; 

dekan,  
prodekan za 
izobraževanje 

30. 9. 2017 realizirano 

2 prenova študijskega programa 
Inženiring in vozila skladno z 
doseženimi učnimi izidi študentov in 
kompetencami diplomantov; 

dekan,  
prodekan za 
izobraževanje, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2017 delno realizirano, vendar 
zaradi premajhnega vzorca 
bo Komisija za kakovost in 
evakvacije določila ukrepe 
za izboljšanje 

3 sprejem novih oziroma sprejem 
sprememb in dopolnitev internih pravnih 
aktov; 

dekan  30. 9. 2017 delno realizirano 

4 spodbujanje mednarodne izmenjave 
visokošolskih učiteljev in strokovnih 
sodelavcev; 

dekan,  
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje 

stalna naloga realizirano  

5 spodbujanje mednarodne izmenjave 
študentov; 
 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
Erasmus 
koordinator, vodja 
referata 

stalna naloga delno realizirano; fakulteta 
spodbuja mednarodne 
izmenjave, vendar, ker so 
študenti pretežno zaposleni 
se ne odločajo za 
mednarodne izmenjave. 

6 pridobitev novih sredstev Ključne 
Aktivnosti 1 (KA1) Erasmus +; 

Erasmus 
koordinator, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje 

rok za oddajo 
CMEPIUS 

realizirano 

7 realizacija mobilnosti za namen študija, 
prakse, poučevanja in mobilnosti ostalih 
zaposlenih; 

dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
Erasmus 
koordinator 

2016/2017 delno realizirano; izvedena 
je bila mobilnost za namen 
poučevanja, vendar ne za 
namen študija, prakse in 
ostalih zaposlenih; prenos v 
naslednjo študijsko leto 

8 usklajevanje znanstveno 
raziskovalnega dela in mednarodne 
dejavnosti ter vzpodbujanje 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev k 
sodelovanju v znanstveno raziskovalnih 
in aplikativnih projektih;  

dekan, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
prodekan 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
prodekan za 
izobraževanje 

stalna naloga realizirano  
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9 krepitev povezav z gospodarskimi 
subjekti na področju aplikativnih 
projektov; 

dekan, prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

stalna naloga realizirano; fakulteta se je 
prijavila na aplikativne, 
raziskovalne in razvojne 
projekti z gospodarstvom, 
vendar se krepitev povezav 
nadaljujejo v naslednjem 
študijskem letu 

10 izdajanje znanstvene revije s področja 
industrijskega inženiringa; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

2019 nerealizirano; prenos v 
študijsko leto 2017/2018 oz. 
2018/2019 

11 organizacija znanstvene konference ter 
izdaja zbornika in monografije; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

letna 
konferenca 
predvidoma v 
aprilu 
 

realizirano 
 

12 krepitev delovanja raziskovalne skupine 
v okviru Inštituta; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik 
inštituta 

2016/2016 delno realizirano; delovanje 
raziskovalne skupine v 
okviru Inštituta se je 
kadrovsko okrepila in se 
ukrep prenese v naslednjo 
študijsko leto 

13 krepitev delovanja kateder dekan, predstojniki 
kateder 

2016/2017 delno realizirano; katedre 
niso še popolnoma zaživele 
in se ukrep prenese v 
naslednjo študijsko leto 

14 končna poročila za realizacijo projektov 
Erasmus+; 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
erasmus 
koordinator 

Rok Erasmus+ realizirano 

15 spodbujati objave visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev FINI 
 

dekan, prodekan, 
predstojniki kateder 

2016/2017 delno realizirano; 
visokošolski učitelji 
sodelovali pri pripravi 
zbornikov povzetkov in 
prispevkov conference FINI 

16 povečanje števila knjižničnega gradiva s 
področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, 
prodekan, 
predstojnik inštituta 

2016/2017 delno realizirano; ukrep se 
prenese v naslednjo 
študijsko leto 

 

 

3.13.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Ugotovljene pomanjkljivosti: 

 nezadostna aktivnost kateder, 

 nezadostna aktivnost Inštituta, 
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 manjši obseg sodelovanja posameznih članov AZ v znanstveno raziskovalnih in aplikativnih 

projektih, 

 nezadostna mobilnost za namen študija in prakse. 

 

Tabela 10. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 prenova in aktualizacija učnih vsebin v učnih 
načrtih; 

dekan,  
prodekan za 
izobraževanje 

30. 9. 2018 

2 prenova študijskega programa Inženiring in 
vozila skladno z doseženimi učnimi izidi 
študentov in kompetencami diplomantov; 

dekan,  
prodekan za 
izobraževanje, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2018 

3 sprejem novih oziroma sprejem sprememb in 
dopolnitev internih pravnih aktov; 

dekan  30. 9. 2018 

4 spodbujanje mednarodne izmenjave 
visokošolskih učiteljev in strokovnih sodelavcev; 

dekan,  
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
predstojniki kateder 

stalna naloga 

5 spodbujanje mednarodne izmenjave študentov; 
 

prodekan za 
izobraževanje, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, Vodja 
referata 

stalna naloga 

6 pridobitev novih sredstev Ključne Aktivnosti 1 
(KA1) Erasmus +; 

prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, Erasmus 
koordinator 

rok za oddajo 
CMEPIUS 

7 realizacija mobilnosti za namen študija, prakse, 
poučevanja in mobilnosti ostalih zaposlenih; 

dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
prodekan za 
izobraževanje 

30. 9. 2018 

8 sklenitev novih bilateralnih sporazumov; prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, Erasmus 
koordinator 

stalna naloga 

9 spodbujanje mednarodnega sodelovanje članov 
Akademskega zbora in zaposlenih; 

dekan, prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
prodekan za 
izobraževanje, 

stalna naloga 
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prodekan za 
znanstveno-
raziskovalno delo, 
Erasmus koordinator 

10 usklajevanje znanstveno raziskovalnega dela in 
mednarodne dejavnosti ter vzpodbujanje 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev k 
sodelovanju v znanstveno raziskovalnih in 
aplikativnih projektih;  

dekan, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojniki kateder in 
predstojnik inštituta 

stalna naloga 

11 krepitev povezav z gospodarskimi subjekti na 
področju aplikativnih projektov; 

dekan stalna naloga 

12 izdajanje znanstvene revije s področja 
industrijskega inženiringa; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2017/2018, 
2018/2019 

13 organizacija znanstvene konference ter izdaja 
zbornika in monografije; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

30. 6. 2018 
 

14 krepitev delovanja raziskovalne skupine v okviru 
Inštituta; 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik 
inštituta 

stalna naloga 

15 krepitev delovanja kateder dekan, prodekan za 
izobraževanje, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojniki kateder. 

stalna naloga 

16 krepitev razvoja Založbe FINI dekan, KZD, 
prodekani, predstojnik 
inštituta 

30. 9. 2018 

17 spodbujati objave visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev FINI 

dekan, prodekan, 
predstojniki kateder 

30. 9. 2018 

18 povečanje števila knjižničnega gradiva s področij 
študijskih programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih področij zavoda 
(dostop do baze, kjer so polno dostopni članki) 

dekan, 
prodekan, predstojnik 
inštituta 

30. 9. 2018 

19 vzpodbujati diplomante in delodajalce k večji 
odzivnosti na ankete  

dekan, prodekan za 
kakovost 

30. 9. 2018 
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4 KADRI 

 

4.1 VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI 

 
Nosilci izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete so visokošolski učitelji in 

visokošolski sodelavci.  

 

Tabela 11. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci v študijskem letu 2016/2017 

 

Vrsta 
sodelovanja 

Redni 
profesor 

Izredni 
profesor 

Docent Višji 
predavatelj 

Predavatelj Asistent SKUPAJ 

Redno 
zaposleni 

1 1 2 2 1 0 7 

Pogodbeni 
sodelavci 

8 4 17 1 7 1 38 

SKUPAJ 9 5 19 3 8 1 45 

 

V študijskem letu 2016/2017 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 45 visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev. Na podlagi pogodbe o zaposlitvi je sodelovalo 6 visokošolskih učiteljev (3,45 

FTE). Na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb je sodelovalo skupaj 38 visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev. Od skupnega števila visokošolskih učiteljev in sodelavcev je bilo 8 upokojeni, vsi 

raziskovalno aktivni. 

 

Ob upoštevanju števila vpisanih študentov (143 študentov) je bilo razmerje med visokošolskimi učitelji 

in sodelavci ter študenti 3,18 študenta na enega visokošolskega učitelja in sodelavca. 

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 izvajala visokošolski strokovni program Inženiring in vozila v 

obliki izrednega študija, prvo leto pa je izvajala magistrski in doktorski študijski program Inženiring in 

avtomobilska industrija v obliki izrednega študija, zaradi česar je težko realizirati 100% zaposlitev 

posameznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji in 

sodelavci ima fakultete sklenjene pogodbe o zaposlitvi ter s sodelujočimi visokošolskimi učitelji in 

sodelavci avtorske in podjemne pogodbe. Fakulteta razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah 

sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju, soglasja 

delodajalcev). 

 

Vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so v tekočem 

študijskem letu opravljali izobraževalno, razvojno in znanstveno raziskovalno delo na podlagi 

pogodbenega razmerja z zavodom, so sestavljali Akademski zbor v študijskem letu 2016/2017. Devet 

članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih 

predmetov, so člani Senata fakultete. Člani Senata so imenovani na način, da so enakopravno 

zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja fakultete. 
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Tabela 12. Člani Senata fakultete iz vrst članov Akademskega zbora in zastopanost področij v Senatu študijskem letu  2016/2017 

 

8 
 

PREDMETI 

KATEDRA 
Senat Člani katedre 

PODROČJE Inženiring in vozila (VS) 
Inženiring in vozila 

(UN) 
MAG DR 

Katedra za naravoslovne 
vede elektromehanske / 
mehatronske sisteme 

 
Department of Natural 

Sciences, 

Electromechanical / 

Mechatronic Systems 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

prof. dr. Rudolf 
Pušenjak  

 
doc. dr. Matej Forjan  

 
doc. dr. Igor Simonič 

 
 

prof. ddr. Janez Usenik 
prof. dr. Rudolf 

Pušenjak 
doc. dr. Matej Forjan, 

predstojnik 

doc. dr. Anatolij 
Nikonov 

doc. dr. Igor Simonič 
dr. Tjaša Marolt 

dr. Mario Žganec 
Matija Vidiček 

 

Matematika 
 
 

11001-MAP1 
Matematika z aplikacijami I 

11007-MAP 2 
Matematika z aplikacijami II 

 

Tehniška matematika I 
Tehniška matematika II 

Numerične metode 

21004-IPMAT 
Izbrana poglavja iz 

matematike 

31009-IPMATDR 
Izbrana poglavja iz matematičnih 

metod 
 

31015-ORAZ 
Operacijsko raziskovanje 

Fizika za inženirje 
11005-FIZ 

Fizika za inženirje 
Fizika 

21020- TP 
Toplotni procesi 

31024-REM 
Regulativa materialov 

Kemija 
11003-KEM 

Kemija 
Kemija 

  

Elektromehanski 
sistemi / 

Mehatronika 

11006-EL 
Elektrotehnika in elektronika  

11027-MER 
Meritve in merilne naprave 

11012-MEH 
Mehatronika I  

Elektrotehnika in 
elektronika 

Tehniška kibernetika 
Inteligentni sistemi 

Senzorji 
Avtomatizacija in 

robotika 
Laserski sistemi 

21008-EMSV 
Elektromehanski 

sistemi za 
vzdrževanje 

 
 

21015-POV 
Programska oprema 

vozil 
 

21018-MSV 
Mikroprocesorski 
sistemi v vozilih 

31003-NDT 
Nelinearna dinamika v tehniki 

 
31004-NPMS 

Napredni mehatronski sistem 
 

31005-MRND 
Metode raziskovanja v nelinearni 

dinamiki 
 

31006-SHPS 
Servo-hidravlični in pnevmatski 

sistemi 
 

31008-ISVK 
Inteligentni sistemi za vodenje-
krmiljenje naprav in avtomobilov 

 
31010-INIS 

Integrirani inteligentni senzorji 

Katedra za mehaniko, 
konstruiranje in 

računalniški inženiring 
Department of Mechanics, 

Design, and Computer 
Engineering 

 
 
 

prof. dr. Rudolf 
Pušenjak 

 

 
Zasl. Prof. dr. Jože 

Vižintin 
prof. dr. Rudolf 

Pušenjak 
prof. dr. Marjanovic,  

Mehanika 
 

11002-TMEH 
Tehniška mehanika  

11018-NMS 
Nihanje mehanskih sistemov 

Mehanika I 
Mehanika II 

21001-IPMEH 
Izbrana poglavja iz 

mehanike 
21005-EM 

Eksperimentalne 
metode 

31022 – MK 
Mehanika kontakta – Tribologija 
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 izr. prof. dr. Blaž Rodič 
izr. prof. dr. Mario 

Štorga 
doc. dr. Gorazd Hren 

doc. dr. Tomaž 
Jurejevčič 

doc. dr. Anatolij 
Nikonov 

predstojnik 
doc. dr. Borivoj 

Šuštaršič 
doc. dr. Bernard Ženko 

doc. dr. Martin 
Žnidaršič 

prof. dr. Jerneja Gros 
Žganec 

doc. dr. Henrik Zaletelj 
izr. prof. dr. Mario 

Žganec 
Aleš Adamlje, viš. pred. 

 

Konstruiranje 

11009-TDOK 
Tehniška dokumentacija in 

strojni elementi  
11022-RPP 

Razvoj proizvodov in 
procesov v avtomobilski 

industriji  
11023-SIN 

Sočasni inženiring 

Konstruiranje 
Inženiring in inženirsko 

delo 
Tehniška 

dokumentacija in strojni 
elementi 

Razvoj proizvodov v 
avtomobilski industriji 

Motorji z notranjim 
izgorevanjem 

Sočasni inženiring 

21010-CK 
Ciljno konstruiranje 

21021 – GPS 
Gonila in pogonski 

sklopi 

 

Računalniški 
inženiring 

11025-RVI 
Računalniški vodeni 

Inženiring  
11004-IKT 

Informacijska komunikacijske 
tehnologije  
11031-VIT 

Virtualne tehnologije 

Informacijski sistemi in 
komunikacijske 

tehnologije 
Računalniško vodeni 

procesi 
Modeliranje (3D) 

izdelkov v avtomobilski 
industriji 

Virtualni proizvodi 

21016-VIPS 
Virtualni proizvodi in 

sistemi 
21011-SUUI 

Strojno učenje in 
umetna inteligenca 

 

31007-MOUI 
Metode in orodja umetne 

inteligence 
31013-SVIP 

Snovanje virtualnih proizvodov 
31018-MSDP 

Modeliranje in simulacija 
diskretnih procesov 

31017- SČV 
Sistemi s čakalnimi vrstami 

31020-OSLIK 
Obdelava slik 

Katedra za materiale, 
tehnologije in proizvodnjo 

 
Department of Materials, 

Technologies, and 
Production 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Prof. dr. Rudolf 
Pušenjak 

 
Doc. dr. Tomaž Savšek 

 
mag. Miran Šiško  

 
Prof. dr. Monika Jenko 

Prof. dr. Rudolf 
Pušenjak 

Izr. prof. dr. Vojteh 
Leskovšek 

doc. dr. Gorazd Hren 
doc. dr. Matej Pleterski 

doc. dr. Borivoj 
Šuštaršič 

doc. dr. Tomaž 
Savšek 

predstojnik 
doc. dr. Marica 

Prijanovič Tonkovič 
dr. Urška Florjančič 

Aleš Adamlje 
mag. Miran Šiško 

Štefan David, pred. 

Materiali 
11008-MA 
Materiali 

Materiali 

 
 

21003-RSM 
Razvoj sodobnih 

materialov 

31021 – ULM 
Utrujanje in lom materialov 

31025 – TOMA 
 Toplotna obdelava in inženiring 

površin kovinskih materialov 

Tehnologije 

11011-TEH 
Tehnologija  
11013-TPI 

Tehnološki procesi v 
avtomobilski industriji 11026-

MP 
Menedžment proizvodnje 

11028-CVP 
Celovito vzdrževanje 

proizvodnje  

Tehnologije 
Tehnološki procesi v 
avtomobilski industriji 

21006-ARTP 
Avtomatizacija in 

robotizacija 
tehnoloških procesov 

 
21012-IVPN 
Inteligentno 

vzdrževanje procesov 
in naprav 

 
 

 
 
 

31023 –VZD 
Vzdrževanje in tehnična 

diagnostika 
 
 
 
 

http://www.fini-unm.si/media/pdf/programi/2013/FINI_Inzeniring_in_vozila_VS_Tehniska_dokumentacija_in_strojni_elementi.pdf
http://www.fini-unm.si/media/pdf/programi/2013/FINI_Inzeniring_in_vozila_VS_Tehniska_dokumentacija_in_strojni_elementi.pdf
http://www.fini-unm.si/media/pdf/programi/2013/FINI_Inzeniring_in_vozila_VS_Tehniska_dokumentacija_in_strojni_elementi.pdf
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4.2 IZVOLITVE V NAZIVE 

 
Fakulteta izvaja izvolitve v nazive na podlagi preglednih postopkov. V Merilih fakultete za izvolitve v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev so upoštevani 

minimalni standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev opredeljena področja izvolitve. 

 

Vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki so izvajali študijski program v študijskem letu 2016/2017, so imeli 

veljavno izvolitev oziroma so bili v postopku izvolitve. 

 

4.3 STROKOVNI, UPRAVNI IN TEHNIČNI SODELAVCI 

 
Strokovni, upravni in tehnični sodelavci opravljajo pravne, upravne, administrativne in strokovno 

tehnične naloge, ki so potrebne za uspešno in učinkovito izvajanje izobraževalne in znanstveno 

raziskovalne dejavnosti fakultete in so definirane v Aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest. 

 

Tabela 13. Strokovni, upravni in tehnični sodelavci v študijskem letu 2016/2017 

 

Delovno mesto Redno zaposleni Pogodbeni sodelavci 

dekan 0,20  

vodja referata 1,00  

strokovni sodelavec v referatu 1,95  

informatik  0,2 

računovodja  0,8 

vodja knjižnice  0,2 

SKUPAJ:  3,15 1,2 

 

Struktura in število podpornih delavcev zagotavlja kakovostno pomoč pri izvajanju študijskih programov. 

V referatu za študijske in študentske zadeve kot službi za pomoč pedagoškemu procesu so v delovnem 

razmerju vodja referata in strokovne sodelavke (za pomoč za dela v referatu preko javnih del zaposlene 

dve osebi). 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/2017 izvajala visokošolski strokovni program Inženiring in vozila v 

obliki izrednega študija ter prvič izvajala magistrski in doktorski študijski program (posledično je bil vpis 

majhen) in glede na obseg dejavnosti ni bilo potrebe po realizaciji 100% zaposlitve posameznih upravnih 

in tehničnih delavcev (informatik, računovodja, knjižničar). Z navedenimi upravnimi in tehničnimi delavci 

je fakulteta sklenila podjemne pogodbe.  

 

4.4 OCENA PODROČJA KADROV IN PREDVIDENI UKREPI 

 

4.4.1 Ocena področja kadrov 

 

1. Fakulteta ima ustrezno število in strukturo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki omogočata 

uspešno znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področjih, s katerih so študijski programi, kar 
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izkazuje z ustreznimi dokazili. V strukturi visokošolskih učiteljev in sodelavcev so ustrezno zastopani 

habilitirani visokošolski učitelji in sodelavci iz gospodarstva iz področij delovanja fakultete. 

 

2. Fakulteta ima dokazila o oblikah sodelovanja vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter 

znanstvenih delavcev. Fakulteta razpolaga z vsemi ustreznimi dokazili o oblikah sodelovanja vseh 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev (pogodbe, izjave o sodelovanju, soglasja delodajalcev). 

 

3. Fakulteta ima učinkovite in pregledne postopke za izvolitve v naziv ter opredeljeno strukturo področij 

za izvolitve. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev so upoštevani minimalni standardi NAKVIS. Prav tako so v Merilih fakultete 

za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

opredeljena področja izvolitve. 

 

4. Vsi visokošolski učitelji in sodelavci, ki izvajajo študijski program, imajo veljavno izvolitev v naziv al i 

so bili v študijskem letu 2016/2017 v postopku za izvolitev. 

 

5. V Merilih fakultete za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 

sodelavcev so upoštevani minimalni standardi NAKVIS. 

 

6. Člani Senata fakultete so izvoljeni na način, da so enakopravno zastopana vsa študijska področja 

fakultete. 

 

7. Struktura in število podpornih delavcev zagotavljata kakovostno pomoč pri izvajanju študijskih 

programov. 

 

8. Ustrezno je organizirana služba za pomoč pedagoškemu procesu in zaposleni v tej službi so na 

fakulteti v delovnem razmerju. V referatu za študijske in študentske zadeve kot službi za pomoč 

pedagoškemu procesu so v rednem delovnem razmerju vodja referata in strokovne sodelavke (3,15 

FTE). 

 

 

4.4.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 14.  Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 zaposlitev visokošolskih učiteljev v obsegu 
2 FTE, na delovnem mestu visokošolskiih 
učiteljev za namen projekta, povečanje 
obsega dela zaradi pridobitve 
magistrskega in doktorskega programa ter 
v namen nadomeščanje pogodbenih 
učiteljev z redno zaposlenimi. 

dekan 2016/2017 delno 
realizirano, 
prenos v leto 
2017/2018 

2 izvolitev v naziv novih visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev in posledično 
izboljšanje števila in strukture na 
posameznih področjih izvolitve; 

dekan 2016/2017 realizirano 

3 spodbujanje izvolitev v višje nazive dekan 2016/2017 delno 



 

 
121 

 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev in njihovih napredovanj v 
okviru obstoječih nazivov; 

realizirano, 
prenos v leto 
2017/2018 

4 prilagajanje števila pravnih, upravnih, 
administrativnih in strokovno tehničnih 
sodelavcev številu vpisanih študentov in 
prihodkom fakultete. 

dekan, 
prodekan 

2016/2017 delno 
realizirano, 
prenos v leto 
2017/2018 

 
 

4.4.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- zaradi izvajanja programov 1. stopnje, manjšega obsega dejavnosti fakultete, nezmožnost 

zaposlitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter strokovnih, upravnih in adiministrativnih 

delavcev za polno delovno obveznost in posledično prevladujoče število pogodbenih 

sodelavcev. 

 

Tabela 15. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2017/2018 

 
Št. UKREPI ODGOVORNA 

OSEBA 
ROK 

1 zaposlitev visokošolskih učiteljev v obsegu 2 FTE, 
na delovnem mestu visokošolskiih učiteljev za 
namen projekta, povečanje obsega dela zaradi 
pridobitve magistrskega in doktorskega programa 
ter v namen nadomeščanje pogodbenih učiteljev z 
redno zaposlenimi. 

dekan, 
prodekan za 

izobraževanje 

2017/2018 

2 izvolitev v naziv novih visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev in posledično izboljšanje števila in 
strukture na posameznih področjih izvolitve; 

dekan 
Komisija za izvolitve v 

naziv 

2017/2018 

4 spodbujanje izvolitev v višje nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev in njihovih 
napredovanj v okviru obstoječih nazivov; 

dekan, 
prodekan za 

izobraževanje, 
prodekan za 
znanstveno 

raziskovalno delo 

2017/2018 

  



 

 
122 

 

5 ŠTUDENTI 

 
Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na volitvah 23. 11. 2016. S Pravilnikom o 

organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena organizacija in način dela Študentskega sveta. 

Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra razpiše volitve v Študentski svet in izvoli svoje 

predstavnike v organe upravljanja fakultete, in sicer: 

 

 v Senat dva predstavnika študentov, predsednik Študentskega sveta je član Senata po položaju; 

 v Komisijo za študijske in študentske zadeve en predstavnik študentov, 

 v Komisijo za kakovost in evalvacije en predstavnik študentov, 

 v Akademski zbor število študentov predstavlja petino števila članov Akademskega zbora, 

 v Upravni odbor enega predstavnika študentov. 

 

Predstavniki študentov so objavljeni na spletni strani fakultete. Za svoje delovanje imajo na voljo prostor 

v študentski pisarni. Skupna srečanja in sestanke organizirajo sami, vodstvo in zaposleni v referatu jim 

nudijo pomoč pri izvedbi različnih dejavnosti. 

 

Študentski svet opravlja naslednje naloge v skladu z Statutom fakultete: 

 daje mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 

 daje mnenje o Statutu, 

 daje mnenje o drugih splošnih pravnih aktih šole, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti 

študentov, 

 organizira volitve predstavnikov študentov v Senat, Akademski zbor in Upravni odbor, 

 daje mnenje o izobraževalnem delu visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev v 

postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

 obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti, 

 obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira 

in vodi izvajanje teh dejavnosti, 

 skrbi za povezavo študentov fakultete s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, 

Evropski skupnosti in po svetu, 

 opravlja druge naloge, ki se nanašajo na študente. 

 

Študenti se s svojimi predstavniki aktivno vključujejo v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na 

izobraževanje in izboljševanje kakovosti, in sicer: 

 s sodelovanjem v vseh organih upravljanja, 

 s sodelovanjem pri pripravi novih študijskih programov ter 

 s sodelovanjem pri raznih znanstveno raziskovalnih projektih. 

 

Tabela 16. Število študentov v organih upravljanja 

 

Organi upravljanja Študijsko 
leto 

2012/2013 

Študijsko 
leto 

2013/2014 

Študijsko 
leto 

2014/2015 

Študijsko 
leto 

2015/2016 

Študijsko 
leto 

2016/2017 

Število študentov v Upravnem 
odboru 

1 1 1 1 1 
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Število študentov v Senatu 2 2 2 2 2 

Število študentov v Akademskem 
zboru 

5 5 5 5 5 

Število študentov v komisijah 2 2 2 2 2 

Število študentov v Študentskem 
svetu 

7 7 5 6 6 

 

Z vključevanjem predstavniki študentov prevzemajo odgovornost in zastopajo večinski interes vseh 

študentov ter jih seznanjajo z aktualnimi dogajanji. Izpostavljeno aktivno predstavniki študentov 

sodelujejo v Komisiji za študijske in študentske zadeve in v Komisiji za kakovost in evalvacije. 

 

Študentom fakulteta zagotavlja svetovanje in pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti 

in veščin na drugih visokošolskih zavodih, pri priznavanju znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih na 

drugih visokošolskih zavodih in druge svetovalne storitve, povezane z vpisom ter informacije, povezane 

s študijem. 

 

Navedeno svetovanje se realizira v sodelovanju med študenti in vodstvom fakultete (dekanjo, 

prodekanom), referatom za študijske in študentske zadeve in visokošolskimi učitelji in sodelavci. 

 

Referat za študijske in študentske zadeve ima fizično in na spletni strani objavljen urnik uradnih ur v 

dopoldanskem in popoldanskem času. Sodelovanje s študenti je omogočeno neposredno in posredno 

s telefonsko komunikacijo tudi izven navedenih terminov. 

 

Prav tako referat za študijske in študentske vsako študijsko leto na spletni strani objavi govorilne ure. 

Redno zaposleni visokošolski učitelji so dosegljivi tudi izven objavljenih govorilnih ur, pogodbeni 

sodelavci v času objavljenih terminov oziroma po dogovoru s študenti. Fakulteta posebno pozornost 

posveča hitri odzivnosti in razpoložljivosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter sodelavcev v referatu 

za študijske in študentske zadeve. Število študentov na visokošolskega učitelja zagotavlja kakovostno 

izvedbo študijskega programa in doseganje ustreznih učnih izidov. 

 

Poleg govorilnih ur je študentom na razpolago e-komunikacija preko e-pošte. Na spletni strani so 

objavljeni e-naslovi visokošolskih učiteljev in sodelavcev z namenom, da se omogoči  sodelovanje. 

Navedeno omogoča svetovanje, izmenjavo in ocenjevanje izdelkov, sodelovanje med mentorjem in 

kandidatom za diplomanta. 

 

Študentom fakulteta posreduje številne informacije preko oglasne deske, spletne strani in socialnih 

omrežij, SMS sporočil in preko predstavnikov študentov. 

Vsem študentom fakulteta zagotavlja enake pogoje pri vpisu, pri izvedbi pedagoškega procesa in pri 

vključevanju v obštudijske dejavnosti. Fakulteta ima tudi vse pogoje za študente s posebnimi potrebami. 

 

Fakulteta vsakodnevno na spletni strani in socialnih omrežjih objavlja prosta delovna mesta za 

diplomirane inženirje strojništva in na ta način študentom poklicno svetuje in jih obvešča o možni 

zaposljivosti. 

 

Fakulteta izvaja tudi tutorstvo, in sicer na način, da so na fakulteti delovne naloge visokošolskih učiteljev 

in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na način, da nudijo vso pomoč študentom. Visokošolski učitelji 

so študentom na razpolago po dogovoru v okviru razpisanih govorilnih  ur. Na spletni strani fakultete je 

objavljen seznam kontaktov z visokošolskimi učitelji in sodelavci. Fakulteta zagotavlja dostopnost in hitro 
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odzivnost visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih v tajništvu fakultete za potrebe študentov. 

 

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) je fakulteta  pridobila v decembru 2013. Fakulteta ima 

podpisane bilateralne sporazume za mobilnost študentov, zaposlenih in visokošolskih učiteljev.  

 

FINI izvaja izredno obliko študija na daljavo s pomočjo Modular Object-Oriented  Dynamic 

Learning  Environment (Moodle), ki je najbolj razširjen Learning Management System (LMS) oziroma 

elektronsko učno okolje, in na osnovi odprtokodne tehnologije. Elektronska učilnica je namensko 

pripravljeni portal, ki podpira e-izobraževanje. E-učilnica razlikuje tri skupine uporabnikov, ki imajo 

različne pristojnosti: študentje so v vlogi učečega se v e-učilnici, predavatelji skrbijo za vsebine 

predmeta, administrator(ji) skrbijo za vzdrževanje učnega okolja, odpiranje predmetov, vključevanje 

uporabnikov. Standardna postavitev učilnice študentom ponuja ime predmeta, dostop do gradiv s 

posnetih predavanj, dostop do gradiv, ki jih predavatelji namenijo za študij na daljavo in za izredne 

študente, dostop do foruma, različne povezave za možnost dodatnega izobraževanja.  

 

Moodle omogoča dodeljevanje pravic posameznikom in skupinam uporabnikov ter opravljanje različnih 

vlog (npr. učitelj, tutor, administrator, izvajalec predmeta, študent itd.). Z uporabniškim imenom in 

geslom omogoča uveljavitev dodeljenih pravic in nudi dostop do tistih virov in podatkov, ki jih posamezni 

uporabnik potrebuje. Na tak način omogoča posameznikom varovanje lastnih podatkov, fakulteti pa 

varovanje osebnih in zaupnih podatkov ter avtorskih pravic. 

 

Poleg naštetih,  s  strani  administratorja  postavljenih  funkcij  učilnic,  Moodle  omogoča izvajalcem 

Poleg naštetih s strani administratorja postavljenih funkcij učilnic, Moodle omogoča izvajalcem 

predmetom, da po lastni presoji kreirajo vire kot so: strani z besedilom (npr. wiki), spletne strani  ali 

povezave na druge datoteke. Izvajalci pri posameznih predmetih lahko po lastni želji dodajajo tudi 

dejavnosti za študente kot so: ankete, forumi, klepeti, preizkus znanja, wikiji, slovarji, možnost nalaganje 

datotek, ogled filmčkov itd.  

 

FINI je v študijskem letu izdal Elaborat študija na daljavo, ki vključuje navodila za delo in tudi vzorci 

primerov. Študentom se omogoča tudi poslušanje in gledanje posnetkov predavanj. Snemanje je 

omogočeno z različnimi orodji in tudi s pomočjo konferenčnega sistema Adobe Vox, namenjene za 

poučevanje, strokovno delo in raziskovanje. Adobe Vox omogoča snemanje predavanj in konferenčnih 

predavanj. Nastale posnetke je mogoče naložiti kot povezavo oziroma 

v  digitalno  knjižnico  v  okviru  Moodle (navodila dostopna tudi v Elaboratu študija na 

daljavo).  Študentje, ki  se  niso  uspeli  udeležiti predavanj lahko kadarkoli pogledajo posnetek v spletni 

učilnici. Posnetki predavanj so  tudi  odlično orodje za študente, ki bi radi nekatere dele predavanja slišali 

večkrat. Tehnična pomoč je skozi celo študijsko leto zagotovljena, in sicer za študente in visokošolske 

učitelje in sodelavce. 

 

Za študente na daljavo je obvezna prisotnost pri predmetih, ki izvajajo laboratorijske vaje v prostorih 

FINI oziroma v visoko-tehnoloških podjetjih. Na tak način fakulteta izvaja študij na daljavo v kombinirani 

obliki, ki je najbolj priporočljiva oblika in v skladu z mednarodnimi smernicami.  

 

Študij na daljavo oz. e-izobraževanje ponuja večje priložnost za refleksijo in za nadgrajevanje idej, večjo 

stopnjo nadzora študenta nad učnim gradivom, fleksibilnost zaradi neomejenega dostopa do učnih 

gradiv, bogatejšo stopnjo interaktivnosti zaradi gradiva in možnosti, ki jih ponuja za aktivno učenje preko 

video konference in sodelovalnega učnega gradiva. Spletno učno okolje mora biti interaktivno in mora 

umestiti študenta v središče, ki ima dostop do raznovrstne oblike oddaljenih virov in komunikacijskih 
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orodji tako asinhroniziranih in sinhroniziranih. 

 

Glede na način izvajanja je FINI med tretjo in četrto stopnjo uporabe kombiniranega načina 

izobraževanja (po štiri stopenjski lestvici po Moule, 2007), in sicer gradivo preko spletnega dostopa, 

komunikacija preko telefona in spletni forumi z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter drugimi študenti; 

spletno učenje z multimedijskimi vsebinami (video predavanja, interaktivne vaje in komunikacija z 

mentorjem, študenti, in tutorjem; kombinirano učenje / poučevanje). 

 

Analiza vpisa je dolgoročno ena ključnih statistik, ki omogoča spremljanje gibanja novo-vpisanih 

študentov ter njihovega potenciala, hkrati pa je ena zanesljivejših metod spremljanja razvoja študentske 

populacije. Podatki o vpisu za posamezna študijska leta so zajeti iz vpisne dokumentacije, ki jo pripravlja 

referat. Trenutno so na voljo podatki za šest časovnih točk. Dobljeni rezultati so predstavljeni 

tabelarično, kar omogoča pridobitev informacij o spremembah v populaciji ter s tem tudi informacij o 

morebitnih potrebnih ukrepih za izboljšanje vpisa v prihodnjih letih. 

Visokošolski strokovni študijski program  (VS) prve stopnje Inženiring in vozila 

V študijskem letu 2016/2017 se je na novo vpisalo 77 študentov, od tega  38 študentov v 1. letnik. Po 

merilih za prehode med študijskimi programi se je 13 študentov vpisalo v 2. letnik in 26 študentov v 3. 

letnik. V primerjavi s preteklimi študijskimi leti se je povečal vpis v 1. letnik. 

 

Tabela 17. Vpis študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) v študijskem letu 
2016/2017 v primerjavi s preteklimi študijskimi leti 

 
Število novo vpisanih študentov 

Letnik / Leto 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

1. letnik 14 18 15 13 22 38 

2. letnik 58 24 29 13 33 13 

3. letnik / / / 4 28 26 

 72 42 44 30 83 77 

 

Graf 1. Število novo vpisanih študentov na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) 
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Od skupno 77 vpisanih študentov, se je vpisalo 70 moških (90 %) in 7 žensk (10 %). Gledano v primerjavi 

s preteklimi študijskimi leti, se število vpisanih žensk povečuje. 

 

Tabela 18. Razporeditev študentov po spolu na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) 

 

Delež študentov po spolu 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

 fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % 

Moški 69 95,83 38 90,48 41 93,18 29 96,67 77 92,77 70 90,01 

Ženske 3 4,17 4 9,52 3 6,82 1 3,33 6 7,23 7 9,91 

Skupaj 72  42  44  30  83  77  

 

Graf 2. Delež študentov glede na spol na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) po  
posameznih študijskih letih 

 

 
 

 
Večina vpisanih študentov prihaja iz območja Jugovzhodne Slovenije (37 %) in Osrednje Slovenije (26 

%).  

 

Tabela 19. Razporeditev študentov po občini bivanja na visokošolskem strokovnem študijskem 
programu (VS) 

 
                                                                         Razporeditev študentov po občini bivanja 

GORENJSKA 

  
  
  
  
  
  
  

Leto / 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Občina fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% 

Bled 2 2,80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Bohinj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,40% 0 0% 

Cerklje na 
Gorenjskem 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,30% 1 1,20% 0 0% 
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Moški Ženske
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  Gorenja vas 
- Poljane 

0 0% 0 0% 3 6,80% 0 0% 0 0% 0 0% 

Gorje 0 0% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Kranj 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 3 3,60% 3 3,90% 

Radovljica 2 2,80% 0 0% 0 0% 0 0% 3 3,60% 0 0% 

Železniki 0 0% 0 0% 4 9,00% 1 3,30% 0 0% 2 2,60% 

Žiri 0 0% 1 2,40% 4 9,00% 0 0% 0 0% 0 0,00% 

SKUPAJ   4 6% 2 4,80% 12 27,10
% 

2 7% 9 11% 6 7,80% 

GORIŠKA 
  

  
  
  
  
  
  

Idrija 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 2 2,60% 

Kobarid 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Komen 0 0% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Nova Gorica 1 1,40% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,60% 

Renče - 
Vogersko 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,30% 0 0% 0 0% 

Ročinj 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 0 0% 

Tolmin 1 1,40% 0 0% 0 0% 1 3,30% 1 1,20% 0 0% 

Vipava 1 1,40% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

SKUPAJ   3 4,20% 3 7,20% 1 2% 2 7% 3 4% 4 5% 

JUGOVZHODNA  
SLOVENIJA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bistrica ob 
Sotli 

1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Brežice 2 2,80% 4 9,50% 2 4,50% 2 6,80% 2 2,40% 4 5,19% 

Črnomelj 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Dobrepolje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 1 1,30% 

Ivančna 
Gorica 

6 8,30% 3 7,10% 1 2,30% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Kočevje 1 1,40% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Kostanjevica 
na Krki 

0 0% 1 2,40% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Krško 4 5,50% 3 7,10% 1 2,30% 2 6,80% 5 6% 1 1,30% 

Metlika 1 1,40% 1 2,40% 1 2,30% 1 3,30% 1 1,20% 3 3,90% 

Miren -
Kostanjevica  

0 0% 3 7,10% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 

Mirna 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Mirna Peč 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Novo mesto 23 32% 8 19% 5 11,30
% 

2 6,80% 14 16,90% 5 6,49% 

Ribnica 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Semič 0 0% 1 2,40% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Šenčur 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Šentjernej 2 2,80% 0 0% 0 0% 1 3,30% 1 1,20% 1 1,30% 

Šentrupert 0 0% 2 4,80% 0 0% 1 3,30% 0 0% 1 1,30% 

Škocjan 1 1,40% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Šmarješke 
Toplice 

0 0% 0 0% 0 0% 1 3,30% 1 1,20% 1 1,30% 

Trebelno-
Mokronog 

0 0% 1 2,40% 0 0% 0 0% 1 1,20% 1 1,30% 

Trebnje 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,40% 2 2,60% 
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Žužemberk 3 4,10% 3 7,10% 0 0% 2 6,70% 1 1,20% 3 3,90% 

SKUPAJ   49 68,10% 31 73,70% 12 27% 12 40,30% 32 38,50% 28 36,38% 

KOROŠKA Mislinja 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

SKUPAJ   0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,30% 

OBALNO-KRAŠKA 

  
  
  
  

Ajdovščina 2 2,80% 1 2,40% 1 2,30% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Divača 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Izola 2 2,80% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Koper 2 2,80% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 2 2,60% 

Piran 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

SKUPAJ   0 0,00% 0 0,00% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,60% 

OSREDNJESLOVENSKA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Dobrava- 
Polhov 
Gradec 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Dobrova 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 1 1,30% 

Dol pri 
Ljubljani 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 1 1,30% 

Domžale 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 3 4% 

Dragomer 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Grosuplje 0 0% 0 0% 1 2,30% 1 3,30% 1 1,20% 0 0% 

Hrastnik 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ig 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 1 1,30% 

Kamnik 1 1,40% 1 2,40% 0 0% 0 0% 1 1,20% 1 1% 

Kidričevo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Litija 2 2,80% 0 0% 0 0% 1 3,30% 1 1,20% 0 0% 

Ljubljana 2 2,80% 0 0% 1 2,30% 4 13,30% 8 9,60% 9 11,69% 

Medvode 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Škofja Loka 0 0% 0 0% 3 6,80% 2 6,70% 0 0% 1 1,30% 

Trbovlje 0 0% 0 0% 1 2,30% 1 3,30% 3 3,60% 1 1,30% 

Velike Lašče 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Vojnik 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Vrhnika 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,40% 1 1,30% 

SKUPAJ   7 10% 1 2% 8 18% 9 30% 21 25,20% 20 25,99% 

PODRAVSKA 

  
  
  
  

Gorišnica 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Gornja 
Radgona 

0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 0 0% 

Maribor 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2,40% 0 0% 

Ormož 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Ptuj 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

SKUPAJ   0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 5 6,00% 0 0% 

POMURSKA 

  
  
  

Gornji 
Petrovci 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Puconci 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,30% 0 0% 0 0% 

Tišina 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,30% 2 2,40% 0 0% 

Turnišče 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

SKUPAJ   0 0% 0 0% 0 0% 2 7% 3 3,60% 1 1% 
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POSAVSKA Sevnica 1 1,40% 3 7,10% 2 4,50% 2 6,70% 0 0% 1 1,30% 

SKUPAJ   1 1,40% 3 7,10% 2 4,50% 2 6,70% 0 0% 1 1,30% 

PRIMORSKO - 
NOTRANJSKA 

  
  
  
  
  

Cerknica 1 1,40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Cerkno 1 1,40% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Ilirska 
bistrica 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Loška dolina 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Pivka 0 0% 0 0% 4 9,00% 0 0% 0 0% 0 0% 

Postojna 0 0% 0 0% 1 2,30% 0 0% 0 0% 0 0% 

Slovenska 
Bistrica 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 1 1,30% 

SKUPAJ   2 3% 0 0% 6 14% 0 0% 2 2,40% 3 3,90% 

SAVINJSKA 

  
  
  
  
  
  
  
  

Braslovče 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Gornji Grad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 0 0% 

Ljubno pri 
Savinji 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Polzela 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Slovenske 
Konjice 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Šmarje pri 
Jelšah 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Šoštanj                     1 1,30% 

Velenje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,20% 2 2,60% 

Celje 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

SKUPAJ   0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 4% 8 10,40% 

ZASAVSKA 
  

Zagorje ob 
Savi 

0 0% 1 2,40% 1   2,30% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

Radeče 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1,30% 

SKUPAJ   0 0% 1 2% 1 2% 0 0% 0 0% 2 2,60% 

 

Odstotek vpisanih študentov po merilih za prehode se v primerjavi s preteklimi študijskimi leti še vedno 

zmanjšuje in se je v primerjavi s študijskim letom 2011/2012 razpolovil, medtem ko se povečuje število 

vpisanih študentov v 1. letnik. 

Tabela 20. Način zaključka predhodnega izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskem 
programu (VS) 

 

Način zaključka predhodnega izobraćevanja 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % fk fk % 

Splošna 
matura 

3 4,17 4 9,53 5 11,36 4 13,33 18 21,69 19 24,68 

Poklicna 
matura 

9 12,5 14 33,33 10 22,73 11 36,67 27 32,53 32 41,56 

Zaključni izpit / / / / / / 1 3,33 6 7,23 7 9,09 

Srednješolska 
diploma 

/ / / / / / / / / / 2 2,60 

Drugo / / / / / / 2 6,67 6 7,23 3 3,90 
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Višješolska 
diploma 

60 83,33 24 57,14 29 65,91 12 40,00 26 31,33 14 18,18 

Skupaj 72  42  44  30  83  77  

 

V študijskem letu 2016/2017 so študenti opravljali izpite pri 39 predmetih. Iz tabele je razvidno število 

študentov, ki so se prijavili in dejansko pristopili k izpitu in število študentov, ki so opravili izpit. Iz zadnje 

kolone v tabeli je razvidna povprečna ocena pri posameznem predmetu. 

 

Tabela 21. Pregled opravljenih izpitov pri posameznem predmetu v študijskem letu 2016/2017 na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu 

 
Predmet Opravljeno Priznano Opravljeno 

ali 
priznano 

Neopr. oz.  
nepriznano 

Opravljeno 
% 

Priznano 
% 

Skupaj 
% 

Povprečna 
ocena 

MAT1 53 109 162 44 25,73 52,91 78,64 7,34 

TMEH 61 92 153 53 29,61 44,66 74,27 7,38 

KEM 132 24 156 50 64,08 11,65 75,73 7,86 

IKT 50 101 151 55 24,27 49,03 73,3 7,14 

STJ-I 21 21 42 164 10,19 10,19 20,39 7,81 

STJ-II 16 21 37 169 7,77 10,19 17,96 8,06 

EIE 41 114 155 51 19,9 55,34 75,24 8,1 

MAT II 47 96 143 63 22,82 46,6 69,42 6,74 

MA 50 96 146 60 24,27 46,6 70,87 6,98 

TDS 57 100 157 49 27,67 48,54 76,21 7,46 

MPD 39 76 115 91 18,93 36,89 55,83 8,18 

TEH 89 39 128 78 43,2 18,93 62,14 7,71 

MEH I 116 15 131 75 56,31 7,28 63,59 8,28 

TPI 136 7 143 63 66,02 3,4 69,42 8,16 

PKO 120 21 141 65 58,25 10,19 68,45 8,73 

EKO 86 59 145 61 41,75 28,64 70,39 8,08 

AVTO 108 9 117 89 52,43 4,37 56,8 8,08 

VPD 72 41 113 93 34,95 19,9 54,85 7,9 

NMS 97 18 115 91 47,09 8,74 55,83 8,31 

CKPO 90 25 115 91 43,69 12,14 55,83 7,66 

EVI 99 21 120 86 48,06 10,19 58,25 7,55 

SPR 5 48 53 153 2,43 23,3 25,73 / 

RPP 18 0 18 188 8,74 0 8,74 7,89 

SIN 18 0 18 188 8,74 0 8,74 8,39 

RIN 28 0 28 178 13,59 0 13,59 8,64 

RVI 85 13 98 108 41,26 6,31 47,57 7,88 

MP 22 1 23 183 10,68 0,49 11,17 8,68 

MEN 50 29 79 127 24,27 14,08 38,35 8,64 

CVP 54 15 69 137 26,21 7,28 33,5 8,61 

LOG 27 2 29 177 13,11 0,97 14,08 7,37 

PES 21 0 21 185 10,19 0 10,19 7,76 
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VIT 32 0 32 174 15,53 0 15,53 8,78 

GPL 25 1 26 180 12,14 0,49 12,62 8,12 

TR 50 0 50 156 24,27 0 24,27 8,44 

IZB 1 0 50 50 156 0 24,27 24,27 / 

FZI 25 90 115 91 12,14 43,69 55,83 7,8 

ANG I 50 78 128 78 24,27 37,86 62,14 8,32 

ANG II 14 0 14 192 6,8 0 6,8 8,5 

IZB 2 0 28 28 178 0 13,59 13,59 / 

 

Tabela 22. Skupna povprečna ocena na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) v 
študijskem letu 2016/2017 

 
Študijsko leto Povprečna ocena 

2011/2012 7,6 

2012/2013 8,3 

2013/2014 7,8 

2014/2015 7,8 

2015/2016 7,9 

2016/2017 8,0 

 

Po podatkih o vpisu je iz 1. v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Inženiring in vozila (VS) 

napredovalo 50 % vpisanih študentov, medmet ko je bila prehodnost iz 2. v 3. letnik (vpis po merilih za 

prehode) 84,6 %.  

 

Tabela 23. Prehodnost glede na vpis na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) 

 

 

 

 Študijsko leto 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% fk fk% 

Skupni vpis novo 
vpisanih 

72  42  44  30  83  77  

Vpisani v 1. letnik 14 100 18 100 15 100  13 100 22 100 38 100 

prehodnost iz 1. v 
2. letnik 

11 78,6 16 88,9 7 46,7 7 53,8 11 50,0 19 50,0 

prehodnost iz 1. v 
3. letnik 

2 14,3 / / 1 6,7 / / / / / / 

Vpisani v 2. letnik 
(vpis po Merilih za 
prehode) 

58 100 24 100 29 100  13 100 33 100 13 100 

Vpisani v 3. letnik 
(vpis po Merilih za 
prehode) 

/ / / / / / 4 100 28 100 26 100 

prehodnost iz 2. v 
3. letnik 

58 100  24 100 29 100  11 84,6 33 100 11 84,6 
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Tabela 24. Diplomanti in število let trajanja študija na visokošolskem strokovnem študijskem programu 
(VS) 

 

 

Tabela 25. Prehodnost na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) 

 

Študijsko leto % prehodnosti 
iz 1. v 2. letnik 

% prehodnosti 
iz 1. v 3. letnik 

% prehodnosti 
iz 2. v 3. letnik 

% prehodnosti 
iz zadnjega 

letnika v 
absolvent. staž 

% 
skupaj 

2011/2012 78,6 14,3 100 / 96,5 

2012/2013 88,9 / 100 / 94,5 

2013/2014 46,7 6,7 100 / 76,7 

2014/2015 53,8 / 84,6 / 69,2 

2015/2016 50,0 / 100 / 75,00 

2016/2017 50,0 / 84,6 / 67,3 

 

 

Magistrski študijski program (MAG) druge stopnje Inženiring in avtomobilska industrija 

V študijskem letu 2016/2017 se je na magistrski študijski program na novo vpisalo 10 študentov, od tega  

Študijsko leto vpisa Diplomanti v študijskem letu 
2012/2013 

Diplomanti v študijskem 
letu 2013/2014 

Diplomanti v študijskem 
letu 2014/2015 

Diplomanti v študijskem 
letu 2015/2016 

Diplomanti v študijskem 
letu 2016/2017 

Število 
diplomantov 

Povprečno 
trajanje 
študija 

Število 
diplomantov 

Povprečno 
trajanje 
študija 

Število 
diplomantov 

Povprečno 
trajanje 
študija 

Število 
diplomantov 

Povprečno 
trajanje 
študija 

Število 
diplomantov 

Povprečno 
trajanje 
študija 

2011/2012 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / / / / / 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

3 1,7 8 2,4 12 3,5 5 4,5 4 5,5 

2012/2013 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / 3 3,5 1 4,5 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

/ / / / 4 2,3 4 3,5 2 4,3 

2013/2014 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / 1 2 3 3 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

/ / / / 1 2 4 2 5 3 

2014/2015 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / / / / / 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

/ / / / / / / / 1 2 

2015/2016 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / / / / / 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

/ / / / / / 1  6 1 

2016/2017 Vpis v 1. 
letnik 

/ / / / / / / / / / 

Vpis po 
merilih 
za 
prehode 

/ / / / / / / / 2 0,8 
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9 študentov v 1. letnik. Po merilih za prehode med študijskimi programi se je 1 študent vpisal v 2. letnik. 

 

Tabela 26. Vpis študentov na magistrskem študijskem programu (MAG) v študijskem letu 2016/2017 

 

Število novo vpisanih študentov 
 

Letnik / Leto 2016/17 

1.letnik 9 

2.letnik 1 

 10 

                         

Tabela 27. Število študentov po spolu na magistrskem študijskem programu (MAG) v študijskem letu 
2016/2017 

 

Delež študentov po spolu 

Leto 2016/17 

Spol fk fk % 

Moški 9 90 

Ženski 1 10 

Skupaj 10  

 

Tabela 28. Razporeditev študentov po občini bivanja na magistrskem študijskem programu (MAG) v 
študijskem letu 2016/2017 

 

Regija Občina fk fk% 

Jugovzhodna Slovenija 
  
  
  

Brežice 1 10% 

Novo mesto 1 10% 

Metlika 1 10% 

Straža 1 10% 

Osrednjeslovenska 
  
  

Vodice 1 10% 

Kamnik 1 10% 

Ljubljana 2 20% 

Savinjska Gornji Grad 1 10% 

Podravska Maribor 1 10% 

Skupaj   10   

 
 
V študijskem letu 2016/2017 so študenti na magistrskem študijskem programu opravljali izpite pri 17  

predmetih. Iz tabele je razvidno število študentov, ki so opravili izpit in število priznanih izpitov. Iz zadnje 

kolone v tabeli je razvidna povprečna ocena pri posameznem predmetu. 
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Tabela 29. Pregled opravljenih izpitov pri posameznem predmetu v študijskem letu 2016/2017 na 
magistrskem študijskem programu 

 

Predmet Opravljeno Priznano Opravljeno 

ali 

priznano 

Neopr. oz.  

nepriznano 

Opravljeno 

% 

Priznano Skupaj Povprečna 

ocena 

IPMEH 7 0 7 4 63,64 0,00 63,64 8,71 

MZRD 7 0 7 4 63,64 0,00 63,64 8,14 

RSM 7 0 7 4 63,64 0,00 63,64 9,43 

IPMAT 6 0 6 5 54,55 0,00 54,55 7,83 

EM 7 1 8 3 63,64 9,09 72,73 8,71 

ARTP 6 0 6 5 54,55 0,00 54,55 8,17 

MPP 5 0 5 6 45,45 0,00 45,45 8,80 

TP 2 0 2 9 18,18 0,00 18,18 8,50 

VIPS 1 0 1 10 9,09 0,00 9,09 10,00 

RLP 3 1 4 7 27,27 9,09 36,36 10,00 

RLP 1 0 1 10 9,09 0,00 9,09 10,00 

EMSV 4 0 4 7 36,36 0,00 36,36 8,00 

TRIPI 8 0 8 3 72,73 0,00 72,73 8,38 

CK 6 0 6 5 54,55 0,00 54,55 8,17 

KGP 1 0 1 10 9,09 0,00 9,09 8,00 

FI 2 0 2 9 18,18 0,00 18,18 8,50 

FI 2 0 2 9 18,18 0,00 18,18 9,50 

 
 
Tabela 30. Skupna povprečna ocena na magistrskem študijskem programu (MAG) v študijskem letu 
2016/2017 
 

Študijsko leto Povprečna ocena 

2016/2017 8,76 

 
 

 Tabela 31. Prehodnost na magistrskem študijskem programu (MAG) v študijskem letu 2016/2017 
 

Študijsko leto % prehodnosti iz 1. v 2. letnik 

2016/2017 63,6 

 

 

Doktorski študijski program (DR) tretje stopnje Inženiring in avtomobilska industrija 

                           Tabela 32. Vpis študentov na doktorskem študijskem programu (DR) v študijskem letu 2016/2017 

 

Število novo vpisanih študentov 

Letnik / Leto 2016/17 

1.letnik 3 

2.letnik / 

3. letnik / 

Skupaj 3 
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                         Tabela 33. Število študentov po spolu na doktorskem študijskem programu (DR) v študijskem letu 
2016/2017 

 

Delež študentov po spolu 

2016/17 

Spol / Leto fk fk % 

Moški 3 100 

Ženski 0 0 

Skupaj 3  

 

Tabela 34. Razporeditev študentov po občini bivanja na doktorskem študijskem programu (DR) v 

študijskem letu 2016/2017 

 

Regija Občina fk fk% 

Osrednjeslovenska 
  

Ivančna 
Gorica 

1 33,33% 

Medvode 1 33% 

Jugovzhodna Slovenija Krško 1 33% 

Skupaj   3   

 

V študijskem letu 2016/2017 so študenti opravljali izpite pri 8 predmetih. Iz tabele je razvidno število 

študentov, ki so opravili izpit in število priznanih izpitov. Iz zadnje kolone v tabeli je razvidna povprečna 

ocena pri posameznem predmetu. 

 
Tabela 35. Pregled opravljenih izpitov pri posameznem predmetu v študijskem letu 2016/2017 na 
doktorskem študijskem programu 

 

Predmet Opravljeno Priznano Opravljeno 

ali 

priznano 

Neopr. oz.  

nepriznano 

Opravljeno 

% 

Priznano Skupaj Povprečna 

ocena 

SDISPO 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

NDT 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

NPDS 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

MRND 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

SPZS 1 0 1 2 33,33 0,00 33,33 10,00 

SČV 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

ULM 1 0 1 2 33,33 0,00 33,33 9,00 

DDD 0 1 1 2 0,00 33,33 33,33  

 

 

Tabela 36. Skupna povprečna ocena na doktorskem študijskem programu (DR) v študijskem letu 
2016/2017 

 

Študijsko leto Povprečna ocena 

2016/2017 9,5 
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Tabela 37. Prehodnost na doktorskem študijskem programu (DR) v študijskem letu 2016/2017 

 

Študijsko leto % prehodnosti iz 1. v 2. letnik 

2016/2017 33,33 

 

 

5.1 OCENA PODROČJA ŠTUDENTOV IN PREDVIDENI UKREPI 

 

5.1.1 Ocena področja študentov 

 

1. Fakulteta vključuje študente v znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost na način, da jih 

vključuje v znanstveno raziskovalne projekte. Študenti se z raziskovalnim delom seznanjajo v 

okviru priprave seminarskih in projektnih nalog ter diplomskih nalog. Predvsem diplomske naloge 

so v empiričnem delu izrazito aplikativne, usmerjene v reševanje konkretnih problemov v 

delovnem okolju in vsebujejo številne inovacije (patente) za podjetja, v katerih so študenti 

zaposleni. Inovacijski projekt diplomanta fakultete je bil predstavljen na Razpisu za najboljše 

inovacije GZDBK 2017, za katerega je prejel srebrno priznanje. 

  

2. V letu 2017 je bil uspešno zaključen projekt z naslovom »Inovativna tehnologija izboljšave 

kakovosti debeline mokre plasti tesnilnega materiala« v okviru javnega razpisa PROJEKTNO 

DELO Z GOSPODARSTVOM IN NEGOSPODARSTVOM V LOKALNEM IN REGIONALNEM 

OKOLJU – PO KREATIVNI POTI DO ZNANJA 2016/2017. V projekt so bili vključeni študenti FINI 

Novo mesto, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter Fakultete za kemijo in kemijsko 

tehnologijo Univerze v Ljubljani. Projekt je bil namenjen razvoju tehnologije izdelave mehkega 

tesnilnega materiala po mokrem postopku, oz. izboljšanju kakovosti debeline mokre plasti 

tesnilnega materiala. Projekt je potekal v sodelovanju s podjetjem DONIT TESNIT d.o.o., ki je 

eden izmed vodilnih proizvajalcev tesnilnih plošč in tesnil ter ponudnik rešitev na področju 

tesnjenja. Pri snovanju koncepta sistema za izboljšanje kakovosti materiala oz. avtomatizacije 

sistema kontrole kakovosti je bila razvita konstrukcijska rešitev stroja za merjenje debeline plasti, 

obenem pa je bil s pomočjo specifičnega programskega orodja razvit model in pripravljena 

animacija, ki ponazarja kako bi implementirali našo merilno napravo. Napisan je bil idejni projekt 

celotnega postopka. Na osnovi rezultatov, pridobljenih tekom izvajanja projekta, so se študenti 

na konkretnem primeru reševanja industrijskega problema naučili pripraviti strokovna poročila in 

tehnično dokumentacijo. Predlagana tehnična rešitev problema, ki obravnava izboljšanje 

kakovosti tesnilnih materialov prispeva k doseganju cilja podjetja, t.j. postati izbrani ponudnik 

tesnilnih plošč in tesnil vsem, ki cenijo vrhunske storitve, kakovost, zanesljivost in usmerjenost v 

inovacije. S pomočjo mentorjev so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot 

dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge 

kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Obenem bodo 

pridobljene kompetence in izkušnje študentom pomagale pri reševanju konkretnih problemov, s 

katerimi se bodo srečali pri razvoju svoje profesionalne kariere. 

 

3. Študenti se lahko vključijo v delovno okolje v tujini. Svoje študente fakulteta vključuje v prakse 

podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta. Fakulteta na podlagi sklenjenega sporazuma 

omogoča permanentno vključevanje svojih študentov v prakse podjetij gospodarsko najmočnejših 
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držav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na 

ta način lahko identificirajo podjetniške potenciale, sodelujejo v znanstveno raziskovalnih 

projektih, imerzija (potopitev v tuji jezik) je oblika učenja, pri kateri je tuji jezik medij komunikacije 

in ne predmet poučevanja. Navedeno je omogočeno tudi diplomantom fakultete, članom Alumni 

kluba. 

 

4. Fakulteta študentom zagotavlja pomoč pri organiziranem pridobivanju znanja, spretnosti in veščin 

na drugih visokošolskih zavodih, zagotavlja priznavanje znanj, spretnosti in veščin, pridobljenih 

na drugih visokošolskih zavodih (razvidno iz zapisnikov KŠŠZ) in svetovalne storitve, povezane 

z vpisom ter informacije, povezane s študijem. Navedeno fakulteta zagotavlja v sodelovanju 

študentov z vodstvom fakultete, z referatom za študijske in študentske zadeve, z visokošolskimi 

učitelji in sodelavci ter z informiranjem preko spletne strani, oglasne deske in socialnih omrežij. 

 

5. Fakulteta je v decembru 2013 pridobila Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) in s tem 

izpolnila pogoje za realizacijo mobilnosti študentov. Prvi koraki so uspešni, saj je bila v letu 2015 

bila izvedena ena mobilnost za namen študija za dobo 6 mesecev v Španiji in ena mobilnost 

visokošolskega učitelja za namen poučevanja, kar je izjemno uspešno. Študenti fakultete so 

pretežno zaposleni in mobilnost za minimalno obdobje od 3 mesece do 12 mesecev je za študente 

velik izziv. V študijskem letu 2016/2017 mobilnost za namen študija ni bila realizirana. V 

projektnem obdobju 2017-2019 predvidevamo, da bomo realizirali vse mobilnosti, saj načrtujemo 

pospešeno promoviranje in spodbujanje mednarodne mobilnosti, predvsem študentov. 

 

Mednarodne dejavnosti ne potekajo zgolj v okviru Erasmus+, fakulteta sodeluje tudi na drugih 

področjih. V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta nadaljevala sodelovanje z ameriškim 

podjetnikom iz ZDA in Trans-Atlantic Studies Cooperative omogočila vključevanje študentov v 

prakse podjetij gospodarsko najmočnejših držav sveta (v ZDA, na Nizozemskem, Japonskem, 

Kitajskem, Avstraliji, v Katarju). Študenti na ta način identificirajo podjetniške potenciale, 

sodelujejo v znanstveno raziskovalnih projektih, prisotna je imerzija (potopitev v tuji jezik), pri 

kateri je tuji jezik medij komunikacije in ne predmet poučevanja.  

 

Fakulteta študente redno obvešča (spletna stran, neposredna e-pošta) o možnostih pridobivanja 

mednarodnih izkušenj, z udeležbo na programih mednarodnih izmenjav (Erasmus, Globalno 

partnerstvo, vključevanje v prakso v tujini). 

 

Fakulteta je prva fakulteta iz Slovenije, ki je članica Globalnega partnerstva v izobraževanju, ki 

združuje 55 visokošolskih institucij v 31 državah sveta v 5 kontinentih.  Globalno partnerstvo 

omogoča medsebojno sodelovanje študentov in visokošolskih učiteljev, sodelovanje v skupnih 

raziskovalnih projektih ter omogoča razvoj skupnih študijskih programov. 

 

3. Fakulteta ima vzpostavljen tutorski sistem oziroma mentorstvo v različnih oblikah kot pomoč pri 

študiju ali druge oblike učnega sodelovanja vseh deležnikov, na način, da so na fakulteti delovne 

naloge visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter zaposlenih organizirane na način, da nudijo 

pomoč študentom. 

 

4. Število študentov na visokošolskega učitelja zagotavlja kakovostno izvedbo študijskega programa 

in doseganje ustreznih učnih izidov. Ob upoštevanju števila vpisanih študentov v študijskem letu 

2016/2017 (166) je bilo razmerje med visokošolskimi učitelji in sodelavci in študenti 3,69 

študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca. Študenti sodelujejo pri vrednotenju in 
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posodabljanju izvajanja študijskih programov posredno preko študentskih anket in neposredno s 

sodelovanjem v organih upravljanja in komisijah Senata. 

 

5. Omogočena je ustrezna organiziranost študentov in njihovo soodločanje v organih zavoda ter o 

izboljševanju kakovosti fakultete. Organ študentov fakultete je Študentski svet, ki je bil izvoljen na 

volitvah 23. 11. 2016. S Pravilnikom o organizaciji in delu Študentskega sveta je urejena 

organizacija in način dela Študentskega sveta. Študentski svet vsako leto v prvi polovici oktobra 

razpiše volitve v Študentski svet in izvoli svoje predstavnike v organe upravljanja fakultete v okviru 

katerih soodločajo in vplivajo na izboljševanje kakovosti fakultete. Fakulteta je z namenom 

ohranjanja in rasti ravni kakovosti na spletni strani fakultete aplicirala E-knjigo pritožb in pohval, 

ki je namenjena predvsem študentom fakultete pa tudi drugim deležnikom. 

 

6. Zastopanost študentov v organih visokošolskega zavoda je v skladu z zakonom, opredeljene so 

njihove pristojnosti, naloge in dolžnosti v njih. Pristojnosti, naloge in dolžnosti so opredeljene v 

Statutu fakultete in v Pravilniku o delu Študentskega sveta. 

 

7. Fakulteta študentom poklicno svetuje in jih obvešča o zaposljivosti. Fakulteta vsakodnevno na 

spletni strani in socialnih omrežjih fakultete objavlja prosta delovna mesta za diplomirane inženirje 

strojništva, magistre in doktorje strojništva. Na ta način študentom poklicno svetuje ter jih obvešča 

o možni zaposljivosti svojih diplomantov. 

 

8. Fakulteta spodbuja študente k pripravi plana in izvedbi obštudijskih dejavnosti, katere tudi 

finančno podpira. Nekatere obštudijske dejavnosti se izvajajo tradicionalno in v sodelovanju s 

Konzorcijem UNM (drugi visokošolski zavodi v regiji) z namenom tudi promocije fakultete in 

aktivnosti študentov. 

 

9. Fakulteta spremlja obremenitev študentov preko anket in z individualnimi razgovori s študenti. 

Študente z rezultati seznanjajo njihovi predstavniki v organih upravljanja fakultete, vse informacije 

so dodatno dostopne na spletni strani fakultete (samoevalvacijsko poročilo). 

 

10. Študenti so seznanjeni z ECTS vrednotenjem študijskih obveznosti (KT – kreditne točke) in so na 

začetku posameznega predmeta seznanjeni z učnim načrtom in načini preverjanja in ocenjevanja 

znanja. Učni načrti so objavljeni na spletni strani in v e-učilnici, prav tako vsi interni akti.   

 

11. S sistemom vrednotenja, načini preverjanja in ocenjvanja ter z učnimi načrti posameznih 

predmeto so študenti seznanjeni tudi na uvodnem tednu. 

 

12. Vzpostavljen je tudi Alumni klub ki je namenjen ohranjanju in krepitvi stikov med diplomanti 

katerekoli generacije in programa ter fakulteto na vseh družbeno koristnih področjih in sprejet 

Pravilnik o delovanju Alumni kluba.  
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5.1.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 38. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK Realizacija 

1 povečanje možnosti vključevanja v 
natečaje in razpise; 

prodekan za 
znanstveno in 
raziskovalno delo 
in prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 delno 
realizirano 

2 spodbujanje študentov k mobilnosti; dekan, 
prodekan za 
mednarodno 
sodelovanje, 
prodekan za 
izobraževanje, 
Erasmus 
koordinator 

2016/2017 ne realizirano 

3 vključevanje študentov v znanstveno 
raziskovalno in strokovno dejavnost. 

dekan, 
prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo 

2016/2017 delno 
realizirano 

 

 

5.1.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- nezadosten obseg vključevanja študentov v znanstveno raziskovalne projekte, 

- zaradi prevladujoče števila izrednih študentov ni vključevanja v mobilnosti. 

 

Tabela 39. Predvideni ukrepi v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 povečanje možnosti vključevanja v natečaje 
in razpise; 

prodekan za znanstveno in 
raziskovalno delo in 
prodekan za izobraževanje 

2017/2018 

2 spodbujanje študentov k mobilnosti; dekan, 
prodekan za mednarodno 
sodelovanje, prodekan za 
izobraževanje, Erasmus 
koordinator 

2017/2018 
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3 vključevanje študentov v znanstveno 
raziskovalno in strokovno dejavnost. 

dekan, 
prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo 

2017/2018 
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6 MATERIALNI POGOJI 

 

6.1 PROSTORI IN OPREMA 

 
Fakulteta nima premoženja v obliki nepremičnin, deluje v najetih prostorih na Šolskem centru Novo 

mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto, ki je eden od dveh soustanoviteljev fakultete. Po Pogodbi 

o najemu prostorov fakulteta uporablja prostore, v katerih se nahajajo: 

● referat, 

● strokovne službe, 

● dekanova pisarna, 

● pisarna za visokošolske sodelavce. 

 

Poleg teh prostorov uporablja fakulteta za potrebe izvajanja izobraževalne dejavnosti še: 

● računalniška učilnica N1   

● računalniška učilnica DE9 

● računalniška učilnica N1_3, ki sprejme 22 študentov, 

● računalniška učilnica P3, ki sprejme 22 študentov, 

● laboratorij 119, 121 

● laboratorij N1_7, ki sprejem 32 študentov 

● kalilnica 15,  

● orodjarna 05, 

● učilnica N1_2, ki sprejme 90 študentov, 

● učilnica N1_4, ki sprejme 32 študentov, 

● učilnica N1_5, ki sprejme 32 študentov, 

● učilnica N1_6, ki sprejme 32 študentov, 

● učilnica N2_5, ki sprejme 45 študentov, 

● učilnica N2_6, ki sprejme 45 študentov, 

● učilnica N2_7, ki sprejme 45 študentov, 

● učilnica N2_8, ki sprejme 45 študentov, 

● učilnica N2_9, ki sprejme 32 študentov, 

● sejna soba Šolskega centra, 

● sejna soba Višje strokovne šole. 

 

Vsi prostori za izvedbo programa so opremljeni s sodobno učno tehnologijo.  

 

Opremljenost laboratorijev: 

 

● Laboratorij za CAD/CAM  

Laboratorij obsega 72 m². V njem je 16 delovnih mest. Opremljen je z 18 računalniki, LCD- projektorjem 

in internetno povezavo-steklena vlakna (pretočnost informacij je 10 Mb na sekundo). Inštaliran ima 

operacijski sistem Windows, Office XP, ACAD 2004 (20 inštalacij) za risane načrtov in 3D načrtov ter 

CATIO V5, verzija 15, izdaja 10 v profesionalni izvedbi za projektiranje izdelkov, izračun nosilnosti in 

izdelavo izdelkov na CNC strojih (20 inštalacij). Na računalnikih je inštalirano še nekaj aplikativnih 

programov (Fluid Sim P3-pnevmatika, Fluid Sim H-hidravlika, Cosimir EDU, itd). 

 

● Laboratorij za mehanske preizkuse 

Velikost laboratorija je 84 m². V laboratoriju je 12 delovnih mest. V laboratoriju se izvajajo preizkusi 
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mehanskih karakteristik delov in naprav. 

 

Za področje mehanskih preizkusov je v laboratoriju naslednja oprema: 

- stroj MFL za natezni, tlačni in upogibni preizkus (20, 40, 100, 200 kN); 

- stroji ZWICK za natezni preizkus (1;2,5; 5 kN) 

- stroj ŠTIBLER za natezni, tlačni in upogibni preizkus (0,2;10; 20 kN); 

- naprava MFL za udarno žilavost (300 J); 

- naprava ZWICK za merjenje trdote (HV 0,2 do HV 10); 

- naprava EMCOTEST za merjenje trdote (HRB, HRC, HRF, HR15N, HR 30N, HR 45 N); 

- naprava REICHERTER za merjenje trdote (HB 0,625/1,953 do HB 2,5/187,5). 

 

● Laboratorij za metalografske preizkuse 

V laboratoriju (36 m²) se opravljajo mikroskopski preizkusi materialov in funkcionalni preizkusi delov in 

snovi za pedagoški proces. Laboratorij opravlja storitve tudi za zunanje kupce (Revoz – glavni kupec, 

TSB Brežice, TPV, Adria Mobil,  Arexa, ipd). 

 

Za področje mikrografije in elektronske analize je v laboratoriju naslednja oprema: 

- naprave za izdelavo vzorcev (stroj DISCOTON-2 STRUERS za razrez, stiskalni stroj Pronto Press 

-10 STREUERS za termoplastično preplastitev); 

- stroj za brušenje in poliranje ABRAMIN STREUERS; 

- naprava LectroPol-5 STRUERS za poliranje in jedkanje s kislino; 

- priprava za katodično izparevanje vode JFC 1100 in JEOL za nanašanje tanjšega sloja zlata. 

 

Za področje optične in elektronske mikroskopije je v laboratoriju naslednja oprema: 

- optični mikroskop MEALLOPLAN Leitz (po 1000 x), 

- stereo mikroskop CITOVAL Carl Zeiss Jena (po 100 x), 

- elektronski mikroskop za temeljito čiščenje JSM 5310 JEOL (po 200.000 x), 

- elektronski mikroanalizator ISIS 200 OXFORD INSTRUMENTS, 

- fotoprocesor in dodatna oprema. 

 

● Laboratorij za CNC tehnologijo 

Velikost laboratorija je 86 m². V laboratoriju je 12 delovnih mest. Laboratorij je na  novo opremljen z 

EMCO-stroji avstrijskega proizvajalca, in sicer s polprofesionalno stružnico tip PC TURN 125 in 

frezalnim strojem PC MILL 125 ter 6 didaktičnimi mesti s krmilniki Siemens in računalniki, ki imajo 

programsko opremo za programiranje SINUMERIK 840 D in vizualizacijo procesa. Vsi so povezani v 

mrežo. Poleg te opreme je še produkcijska CNC-stružnica in štirje starejši CNC-stroji EMCO (dve 

stružnici in dva frezalna stroja). 

 

● Laboratorij za varjenje 

Velikost laboratorija je 112 m². V laboratoriju je 10 delovnih mest. Naprave za varjenje so:  

- varilni aparat: 1 kos; tip VPS 3000K DIGIT/W, Varstroj (MAG) 

- varilni aparat: 4 kosi, tip  VARMIG 400 DW Synergy   Struers A/S, Varstroj, (MIG) 

- varilni aparat: 1 kos,  tip VARTIG 2205AC/DC (G), Varstroj, (TIG) 

- varilni aparat: 2 kosa, tip WTU 307, Fronius (MIG-MAG) 

- varilni aparat: 1 kosi, tip  VARMIG 3500 AC/DC, Varstroj, (MIG) 

- varilni aparat: 1 kos, tip  VPS 4000 - MAG varjenje, Varstroj, (MAG) 

- varilni aparat: 1 kosi, tip  ZT28WS402 - točkovno varjenje, Varstroj, 

- plamensko varjenje 
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- mobilna odsesovalna naprava Plymovent: 1 kos, Varstroj, 

- plazemski rezalnik Optomat L/HL93-1,5x2,0/1G/1PI: 1 kos, Varstroj,  

- miza za rezanje ECO AIR MCF-1200 z odsesovalno roko: 1 kos, Varstroj, 

- Varilna miza: 4 kosov, Varstroj, 

- Filter: 1 kos, ECO-AIR 4000 KPL, Varstroj. 

 

● Laboratorij za avtomatizacijo  

Velikost laboratorija je 42 m². V njem se nahaja 12 delovnih mest,12 računalnikov s programsko opremo, 

dve pnevmatski mesti, tri elektropnevmatske table, primer regulacije temperature vode, pretoka ter tlaka 

(Festo) in tri hidravlične table (Kladivar). 

 

● Laboratorij za robotiko 

Velikost laboratorija je 24 m². V njem se nahaja 8 delovnih mest in 8 računalnikov Robot Robotek ER IX 

s pripadajočo programsko opremo. 

 

● Laboratorij za toplotno obdelavo 

Za področje termične obdelave je v laboratoriju  kalilna peč s pripadajočo opremo za kaljenje in 

popuščanje. Laboratorij za toplotno obdelavo se veže na laboratorij za metalografske preizkuse in 

laboratorij za mehanske preizkuse. 

 

● Laboratorij za elektrotehniko in laboratorij za elektroniko 

Velikost laboratorija je 86 m². Laboratorij obsega 12 delovnih mest za študente in 1 delovno mesto za 

predavatelja. Ker sta na voljo dva enaka laboratorija, je kapaciteta dvakratna. 

 

Na vsakem delovnem mestu se nahaja: 

- elektro delovna miza (ŠC Velenje), 

- napajalniki Fanuc (10 x 220 V, 2 x 380 V, 4 x 0-220 V z ustrezno zaščito), 

- izhodi LPT1, COM konektor, TV in rado vtičnico, 

- osciloskop HAMEG HM 303-4, 

- enosmerni napajalnik 2 x, 

- funkcijski generator   HAMEG AM 80 21-3, 

- števec   HAMEG AM  80 30-5, 

- osebni računalnik, povezan v omrežje, 

- razdelilna omarica za laboratorij, 

- kontrolorji MITSUBISHI FXO-30MR-ES 3 X. 

 

Za električne meritve (specialne izvedbe osciloskopov in ostale merilne naprave). 

Ta laboratorij ima 18 krmilnikov Siemens tipa SIMATIC S7-200, opremljenega z didaktično opremo in 

didaktičnega robota SCORBOT. 

 

Delovno mesto študenta: 

- delovna miza 200 x 100 x 85 z napajanjem, 

- VM 310 - modul za osciloskop in dvojni Hameg instrumente z napajalnikom, 

- VM 210 - klop, zasilni izklop, FID25/0,03 A, 

- VM 110 - enofazna priključna mesta, tudi za ločitveno napajanje, 

- VM 120 - trifazno motorsko stikalo z zaščito, 

- VM 421 - AC 3x0-410V/3A, + DC 0-500V/3A, 

- VM 321 - AC+DC 0-250V/3A, 0-25V/5A, 
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- VM 130 - enosmerno napajanje 24,5, + -12 V, 1A, 

- VM 231 - dvojno regulirano enosmerno napajanje 0-25V/0,1-3A, 

- VM 151 - rač. porti, RA + TV in povezave med mizami, 

- VM 151 - rač. porti, RA + TV in povezave med mizami. 

 

Računalniška in prezentacijska oprema: v laboratoriju je povezanih v mrežo 8 računalnikov, 1 glavni 

računalnik, tiskalnik ter LCD- projektor. Omogočen je dostop do interneta. 

 

Tabela 40. Splošna merilna oprema 

 
Naziv instrumenta Tehnični podatki Število 

povezovalne vezi bananske vezne žice, BNC-BNC povezave, 
klipsne, krokodilčki, merilne konice 

 

univerzalni analogni AVΩ -meter  8 

univerzalni analogni AVΩ- meter  8 

RLC- mostič  2 

W-meter 1-100 W 2 

tokovne klešče 1-10 A 1 

nastavljivi upori Potenciometri cca 100 – 10 kΩ 16 

uporovna dekada  4 

kapacitivna dekada  4 

induktivna dekada  4 

dvokanalni osciloskop 2 x 30 MHz 4 

dvokanalni osciloskop A&D, 60 MHz 1 

frekvencmeter digitalni, 1 GHz, perioda, frekvenca 2 

funkcijski generator Sinusni, trikotni, pravokotni signal /1MHz 4 

tongenerator NF, alt, sweep, 50 kHz 2 

merilnik popačenja  2 

halova sonda  1 

stroboskopski merilnik vrtljajev  1 

logična sonda  4 

spektralni analizator NF za tonske in omrežne frekvence 1 

eksperimentalna plošča za 
vezavo digitalnih vezij 

(8 bitni dajalnik logičnih stanj, prikazovalnik 
stanj, LED prikazovalnika-povezava s PC) 

4 

 

 

Tabela 41. Oprema za prezentacije in simulacije 

 
Naziv instrumenta Tehnični podatki Število 

osebni računalnik PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD, 16 LCD 8 

osebni računalnik, prenosni PC IV, 2 GB RAM, 240 MG HDD 1 

tiskalnik injekt 1 

LCD-projektor IR, min 600 x 800 točk/min 1600 Im 1 

spektralni analizator VF 100 kHz-500 MHz 1 

VF Signal generator 10-1 GHz, AM, FM in sweep 1 
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vobler 50 kHz-500 MHz, s harmonskim marker 
generatorjem 

1 

dvokapni osciloskop digitalni 1 x 100 MHz z instrumentacijskim 
vodilom 

1 

AD&AD vmesniki standardne izvedbe 3 

stikalna matrika  1 

logični analizator  1 

programator za PAL,GAL,EPROM, PIC in elemente (SUPER 
PRO 3) 

1 

PLC-krmilniki didaktični kompleti 8 

programska oprema Test Point, Lab View, Scada  1-4 

 

 

6.2 KNJIŽNICA 

 

6.2.1 Splošni podatki o knjižnici 

 

Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je samostojna enota, locirana v knjižnici 

Šolskega centra Novo mesto in zagotavlja svojim uporabnikom prost dostop do gradiva in informacij za 

potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. Namenjena je študentom, pedagoškim delavcem 

in raziskovalcem FINI, ki si lahko pod enakimi pogoji izposojajo tudi vse gradivo knjižnice Šolskega 

centra Novo mesto. V poslovnem letu 2014 je vzpostavljeno delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena 

v omrežje COBISS in IZUM, prav tako je urejen dostop do elektronskih baz podatkov.  

 

Temeljne naloge knjižnice so: 

● nuditi podporo in aktivno sodelovati v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti ter s strokovnim 

delom in pomočjo novih tehnologij zagotavljati kakovostne knjižnične storitve;  

● zagotavljati splošno dostopnost gradiva, informacijskih virov in storitev;  

● sodelovati v knjižničnih informacijskih sistemih doma in v tujini;  

● opravljati bibliotekarsko, dokumentacijsko, informacijsko in izobraževalno dejavnost, ki temelji 

na najnovejših spoznanjih bibliotekarske in informacijske vede;  

● zagotavljati povezovanje knjižnice na nacionalnem nivoju;  

● sodelovati pri vzajemni katalogizaciji na nacionalnem nivoju.  

 

Knjižnica opravlja bibliotekarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. 

 

 

6.2.2 Prostorski pogoji, kadrovski pogoji in odpiralni čas knjižnice 

 
Knjižnica Fakultete za industrijski inženiring je samostojna enota, locirana v knjižnici Šolskega centra 

Novo mesto. Obsega 195 m² uporabne površine in prost dostop do gradiva. V knjižnici je 30 čitalniških 

mest in na razpolago 6 računalnikov z dostopom do svetovnega spleta. 

 

Dela in naloge vodje knjižnice je v študijskem letu 2016/2017 kot sodelavka po pogodbi opravljala Marija 

Debevc Rakoše, univ. dipl. bibliotekar. 
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Delovni čas knjižnice je od ponedeljka do četrtka od 7. do 16. ure ter ob petkih od 7. do 14. ure. 

 

 

6.2.3 Knjižnična zbirka 

 
Delovanje knjižnice fakultete, ki je vključena v omrežje COBISS in IZUM, prav tako pa je urejen dostop 

do elektronskih baz podatkov, je bilo vzpostavljeno ob koncu študijskega leta 2013/2014. Knjižnična 

zbirka je posledično še skromna, obsega 534 enot monografskih publikacij (vključno z diplomskimi 

nalogami) in razpoložljivo knjižnično gradivo preko digitalnih baz podatkov. 

 

Poleg enot, ki so na voljo v fizični obliki v knjižnici, imajo študenti ter sodelavci fakultete tudi možnost 

dostopa do naslednjih baz podatkov:  

 

 ProQuest - Servis ProQuest (ProQuest Online Information Service) omogoča iskanje po bazah 

podatkov ProQuest Dissertations and Theses Global. Podatkovna baza je najobsežnejša zbirka 

doktorskih disertacij in magistrskih nalog v svetovnem merilu. Vsebuje 2 milijona celotnih besedil 

disertacij in diplomskih nalog ter 4 milione bibliografskih zapisov s povzetki. 

 Metaiskalnik - omogoča hkratno iskanje po več elektronskih informacijskih virih, kot so baze 

podatkov s polnimi besedili, knjižnični katalogi, baze e-časopisov, servisi elektronskih knjig, 

spletni iskalniki itd. Vključeni so izbrani prosto dostopni in tudi licenčni informacijski viri, za 

katere je potrebna avtorizacija uporabnika. V Metaiskalnik je vključen povezovalnik OpenURL, 

ki uporabniku ponuja dodatne funkcije, kot so dostop do polnega besedila, dostop do podatkov 

o zalogi v knjižnici, prenos zapisov v referenčne servise, iskanje v spletnih iskalnikih, prikaz 

kataloga e-revij itd. 

 Google Scholar - služi za iskanje člankov, disertacij, knjig, poročil itn. iz različnih virov - 

založnikov, arhivov odprtega dostopa, spletnih mest akademskih institucij. Iskanje poteka tudi 

po citirani literaturi.  

 JCR - Faktor vpliva (bolj znan pod angleškim izrazom Impact Factor in kratico IF) je mera, ki 

opisuje, kolikokrat so članki, objavljeni v znanstvenih revijah na področjih naravoslovja in 

družboslovja, citirani. V znanosti se faktor vpliva splošno uporablja kot objektivno merilo ugleda 

oz. pomembnosti znanstvenih revij, s tem pa tudi raziskovalcev, ki v teh revijah objavljajo. 

Rezultati so objavljeni v publikaciji Journal Citation Reports (JCR). Faktor vpliva revije za vsako 

leto se izračuna kot razmerje med številom citatov člankov v tej in drugih indeksiranih revijah za 

dve leti prej ter številom vseh člankov v reviji v tem obdobju, ki se jih v znanosti citira (torej 

recimo brez uvodnikov in pisem uredniku). Vrednost je tako povprečje citatov na članek v tej 

reviji za zadnji dve leti. Glede na to, da se faktor vpliva nanaša na določeno obdobje, je možno 

računati faktor za poljubno časovno obdobje. Uporaben je tudi za primerjavo revij znotraj ožjega 

področja znanosti, saj so revije klasificirane po področjih. 

 Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si - Knjižnica na spletu, ki je na voljo vsem – kadarkoli in 

kjerkoli, prek računalnika ali mobilnega telefona. Do nje lahko dostopate prosto, brez vseh 

omejitev. Zbirka vsebuje pisne kulturne zaklade Slovenije, redkosti, hkrati vam omogoča dostop 

do aktualnih strokovnih člankov in drugih celotnih besedil. 

 Evropska knjižnica - je servis na svetovnem spletu in nudi dostop do virov 47 nacionalnih knjižnic 

po Evropi. Viri so lahko v digitalni ali analogni obliki in vključujejo knjige, revije, časopise, avdio 

posnetke ter ostalo gradivo. Portal Evropske knjižnice omogoča brezplačno iskanje in ponuja 

zapise metapodatkov in digitalnih objektov: nekatere brezplačno, druge proti plačilu.  

 Lokalne baze podatkov - knjižnica Šolskega centra Novo mesto, knjižnica Fakultete za 

industrijski inženiring in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
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 vzajemna baza slovenskih knjižnic Cobiss (dostop do informacij o gradivu prispeva več kot 400 

slovenskih knjižnic). Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica FINI nima, iz drugih 

knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje.  

 Knjižnica se povezuje z Narodno in univerzitetno knjižnico, visokošolskimi in specialnimi 

knjižnicami ter centri za znanstveno informiranje sorodnih znanstvenih področij in drugimi 

knjižnicami v Sloveniji v enotni knjižnični informacijski sistem Republike Slovenije.  

 

Uporabniki si lahko izposodijo gradivo, ki ga knjižnica nima, iz drugih knjižnic v Republiki Sloveniji ali iz 

tujine s posredovanjem medknjižnične izposoje. 

 

Od leta 2014 je fakulteta članica portala odprte znanosti, ki poleg obstoječega repozitorija »Digitalne 

knjižnice Univerze v Mariboru« vzpostavlja OpenAIRE kompatibilne repozitorije univerz v Ljubljani, na 

Primorskem in v Novi Gorici (http://www.openscience.si/). V nacionalni portal so poleg vsebin iz 

institucionalnih repozitorijev vključene tudi vsebine iz Digitalne knjižnice Slovenije, VideoLectures.NET, 

Arhiva družboslovnih podatkov in Digitalne knjižnice Ministrstva za obrambo. Nacionalna infrastruktura 

zajema njihove metapodatke in celotna besedila publikacij za potrebe skupnega iskanja, priporočanja 

gradiv in detekcije podobnih del. Repozitoriji omogočajo zbiranje in hranjenje elektronskih oblik 

zaključnih del študija in objav zaposlenih na univerzah ter raziskovalnih podatkov. Uporabnikom iz vsega 

sveta so na voljo dvojezične spletne in mobilne aplikacije, priporočilni sistem ter funkcionalnosti za 

uporabnike s posebnimi potrebami. Mobilne aplikacije delujejo na Windows Phoneu, Androidu in 

operacijskem sistemu iOS. Kompatibilnost repozitorijev univerz s priporočili OpenAIRE bo Evropski 

komisiji omogočila preverjanje izpolnjevanja določil o obvezni odprti dostopnosti vseh objav iz 

sofinanciranih projektov v okvirnem programu Obzorje 2020. Repozitoriji univerz so povezani s 

COBISS.SI in SICRIS ter so vključeni v evropski portal znanstvenih magistrskih ter doktorskih del DART-

Europe in v različne direktorije, agregatorje (OpenDOAR, ROAR, BASE, WorldCat …) ter iskalnike. 

 

Fakulteta sodeluje v omrežju ArnesAAI, ki omogoča: 

 uporabnikom, da z istim uporabniškim imenom dostopajo do Arnesovih in ostalih storitev v 

slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju; 

 ArnesAAI omogoča boljše varovanje osebnih podatkov, saj se obdelava izvaja na organizaciji 

in ne pri ponudniku spletnih storitev; 

 svojim uporabnikom omogoča enostavnejši dostop do storitev pri izmenjavah in sodelovanju na 

mednarodnih projektih; 

 iste identitete je mogoče uporabiti tudi za dodelitev dostopa do brezžičnega omrežja Eduroam. 

 

S knjižnico Mirana Jarca Novo mesto ima fakulteta sklenjen sporazum na podlagi katerega sta fakulteta 

in knjižnica zagotovili vsem študentom fakultete brezplačen vpis v članstvo knjižnice ter študentom, 

zaposlenim in drugim udeležencem izobraževanja nemoten dostop do informacijskih virov, knjižničnega 

oziroma študijskega gradiva, s katerim razpolaga knjižnica. V skladu s pogodbo strokovni sodelavci 

pogodbenih strank medsebojno sodelujejo pri sprejemanju knjižničnega razvoja in izobraževanja ter 

skrbijo za nemoteno medsebojno informacijsko dejavnost. 

 

 

6.3  INFORMATIZACIJA 

 

Fakulteta je imela v študijskem letu 2016/2017 na razpolago pet računalniških učilnic, in sicer: 

 računalniška učilnica št. N1, ki sprejme 16 študentov, 

 računalniška učilnica št. DE9, ki sprejme 20 študentov, 
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 računalniška učilnica št. 212, ki sprejme 16 študentov. 

 računalniška učilnica št. P3, ki sprejeme 16 študentov, 

 računalniška učilnica št. N1_3, ki sprejme 16 študentov, 

 računalniška učilnica št. N1_7, ki sprejme 16 študentov, 

 računalniška učilnica št. N3_11, ki sprejeme 16 študentov. 

 

 

6.4  FINANCIRANJE 

 
Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto je zasebna fakulteta in ni prejemnica proračunskih 

sredstev. Viri prihodkov so šolnine in prispevki študentov, pogodbeno dodeljena sredstva Mestne občine 

Novo mesto ter pridobljena sredstva na domačih in evropskih razpisih. Finančni okvir se bo prilagajal 

številu in obsegu študijskih programov. 

Fakulteta redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov, potrebnih za 

delovanje zavoda za akreditacijsko obdobje ter preverja njihovo izvajanje. 

 

 

6.5 OCENA PODROČJA MATERIALNI POGOJI IN PREDVIDENI 

UKREPI 

 

6.5.1 Ocena področja materialni pogoji 

 

1. FINI razpolaga s prostori za izvajanje študija, za vodstvo, referat za študentske zadeve, ustreznimi 

sanitarijami in knjižnico. Prostori in oprema, ki jih ima fakulteta na razpolago za izvajanje svoje 

dejavnosti, po obsegu in opremljenosti v celoti zadostujejo trenutnim potrebam in številu vpisanih 

študentov. Fakulteta ima dokazila o najemu prostorov in opreme. Prostori in oprema so na lokaciji 

sedeža fakultete in je omogočeno nemoteno izvajanje študijskih programov ter delovanje fakultete 

v celoti. 

 

2. Vsem deležnikom na fakulteti je na voljo sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija, 

brezžična povezava, digitalni projektorji ter druga učna tehnologija in oprema, potrebna za 

izvajanje študijskih programov ter strokovne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. Fakulteta ima 

na razpolago sedem računalniških učilnic in laboratorije z laboratorijsko opremo. 

 

3. Knjižnica fakultete, ki je tudi polnopravna članica COBISS zagotavlja ustrezne knjižnične 

informacijske storitve, dostop do knjižničnega gradiva s področij študijskih programov ter 

znanstveno-raziskovalnih in strokovnih področij zavoda. Študijsko gradivo in elektronske baze 

podatkov ustrezajo vsebini in stopnji študijskih programov.  

 

4. Delavci v knjižnici so ustrezno usposobljeni za svetovanje in pomoč študentom ter drugim 

deležnikom. 

 

5. Oprema in prostori so primerni in prilagojeni za študente s posebnimi potrebami. 

 

6. Fakulteta redno pripravlja načrte za zagotavljanje finančnih, materialnih in drugih virov (vložkov), 



 

 
149 

 

potrebnih za delovanje zavoda za akreditacijsko obdobje ter preverja njihovo izvajanje. 

 

7. Za vse študijske programe, ki jih fakulteta izvaja, so zagotovljene sredstva. Ravno tako za vse 

dejavnosti zavoda, ki so s tem povezane (znanstveno-raziskovalno in strokovno delo) ter druge 

podporne dejavnosti. 

 

 

6.5.2  Realizacija ukrepov 

 
Tabela 42. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK Realizacija 

1 pridobivanje finančnih sredstev s 
prijavami na domače in tuje 
znanstveno raziskovalne projekte; 

dekan, prodekan za 
znanstveno raziskovalno 
delo, predstojnik inštituta 

2016/2017 delno 
realizirano 

2 povečanje števila knjižničnega 
gradiva s področij študijskih 
programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih področij 
zavoda; 

dekan, prodekan za 
izobraževanje, 
knjižnica 

2016/2017 delno 
realizirano 

3 povečanje števila digitalnih baz 
podatkov s področij študijskih 
programov ter znanstveno-
raziskovalnih in strokovnih področij 
zavoda; 

dekan, prodekan za 
izobraževanje, prodekan 
za mednarodno 
raziskovalno delo, 
knjižnica 

2016/2017 delno 
realizirano 

4 vzpodbujanje visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev k objavi študijskega 
gradiva in monografij. 

dekan, prodekan za 
znanstveno raziskovalno 
delo, prodekan za 
izobraževanje, knjižnica 

2016/2017 delno 
realizirano 

 

 

6.5.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- fakulteta nima koncesijskih sredstev za izvedbo rednega študija kljub deficitarnosti študijskega 
področja, 

- nezadostno število knjižničnega gradiva.  
 
Tabela 43. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 pridobivanje sredstev s prijavami na 
domače in tuje znanstveno raziskovalne 
projekte; 

dekan, prodekan za 
znanstveno raziskovalno delo, 
predstojnik inštituta 

2017/2018 
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2 povečanje števila knjižničnega gradiva s 
področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, prodekan za 
izobraževanje, 
knjižnica 

2017/2018 

3 vzpodbujanje visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev k objavi študijskega gradiva in 
monografij; 

dekan, prodekan za 
znanstveno raziskovalno delo, 
prodekan za izobraževanje, 
knjižnica 

2017/2018 

4 povečanje števila mednarodnih baz 
podatkov s področij študijskih programov, 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda. 

dekan, prodekan za 
izobraževanje, 
knjižnica 

2017/2018 
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7 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

 

7.1   SPREMLJANJE KAKOVOSTI Z ANALIZO ANKET 

 
V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta izvedla naslednje ankete: 

 

Študenti: 

 anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci na visokošolskem strokovnem študijskem 

programu 

 anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci na magistrskem študijskem programu 

 anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci na doktorskem študijskem programu 

 anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa na vseh študijskih 

programih 

 anketa o zadovoljstvu s knjižnico FINI Novo mesto na vseh študijskih programih 

 anketa o strokovni praksi  

 anketa o mednarodni mobilnosti 

 anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI 

 

Predavatelji in visokošolski učitelji: 

 anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa 

 

Zaposleni: 

 anketa o zadovoljstvu zaposlenih na fakulteti 

 anketa o mednarodni mobilnosti 

 

Mentorji strokovne prakse v podjetjih: 

 anketa o strokovni praksi 

 

Delodajalci: 

 anketa za delodajalce na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto 

 

Primeri anketnih vprašalnikov so v prilogi 1. 

 

Izsledki anket se uporabljajo za: 

 preoblikovanje, posodabljanje in razvijanje študijskih programov; 

 izboljšanje pedagoškega dela; 

 razvoj podpornih storitev; 

 oblikovanje mnenj Študentskega sveta v postopkih izvolitve v naziv; 

 informacije organom fakultete o splošnem stanju pedagoškega dela; 

 zagotavljanje kakovosti dela referata fakultete in 

 zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev. 

 

Analize anket so objavljene na spletni strani fakultete v Samoevalvacijskem poročilu, o čemer so 

obveščeni študenti in predavatelji. Visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci so z rezultati seznanjeni 

osebno ter na seji Akademskega zbora. Zaposleni so z rezultati ankete seznanjeni tudi na kolegiju.  
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7.2 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO 

PREDMETA IN IZVAJALCI NA VISOKOŠOLSKEM 

STROKOVNEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU 

 

Študenti so ocenjevali zadovoljstvo z izvedbo posameznega predmeta in vse visokošolske učitelje 

in visokošolske sodelavce, ki so sodelovali v izvajanju študijskega procesa v študijskem letu 

2016/17, na katerega se je anketiranje nanašalo. Vsak anketirani je ocenjeval posamezni predmet 

in visokošolske učitelje in sodelavce, pri katerih je opravljal svoje študijske obveznosti. 

 

Fakulteta izvaja izredni študij v klasični obliki in v obliki študija na daljavo. V študijskem letu 2016/17 

so bile študentom posredovane ankete v elektronski obliki v izpolnjevanje po zadnjih vajah 

(seminarskih in laboratorijskih) ali predavanjih. Vse ankete so bile anonimne.  

 

Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja ocena 

pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Teoretično najugodnejša možna številčna ocena je 5, 

najmanj ugodna pa 1. Na podlagi podatkov o vpisu z dne 31. 10. 2016 je bilo do odgovarjanja 

upravičenih 153 na visokošolskem strokovnem študisjkem program.  

 

Tabela 44. Število vpisanih študentov na dan 31. 10. 2016 po posameznih študijskih programih 

 
Študijski 
program 

1. letnik 2. letnik 3. letnik   Absolventski staž SKUPAJ 

VS 38 28 64 23 153 

 

Zbirnik podatkov o zadovoljstvu s predmetom in o uspehu posameznih visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev je ponderiran na sledeč način: 

 izračunano je povprečno število za posamezno vprašanje, za posamezni sklop vprašanj 

ter za posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca (tj. po vseh vprašanjih 

seštejemo števila odgovorov za dotičnega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, nato pa 

to vsoto delimo s številom vprašanj). 

 povprečna ocena posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca (v Tabeli 3 so ti 

podatki v stolpcu Povprečna ocena) je izračunana kot seštevek zmnožkov povprečnih ocen 

pri posameznih vprašanjih s številom odgovorov posameznega vprašanja. Ta seštevek pa 

je nato deljen s številom vseh odgovorov za posameznega visokošolskega učitelja oz. 

sodelavca 

 

Študentske ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci so bile posredovane študentom 

na izrednem študiju v klasični obliki in študentom študija na daljavo. Študenti so prejeli študentsko 

anketo glede na izbrano obliko študija, in sicer anketo za izvedbo predavanj/izvedbo predmeta in 
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anketo za izvedbo vaj. Analiza rezultatov ankete glede zadovoljstva z izvedbo predmeta in 

izvajalcev bo podana na podlagi oblike študija. 

 

7.2.1 Analiza rezultatov ankete z izvedbo predavanj pri posameznem 

predmetu in visokošolskega učitelja oziroma sodelavca na izrednem 

študiju v klasični obliki 

 

Študentska anketa je sestavljena iz štirih sklopov, ki so navedeni v nadaljevanju. Študenti so ocenjevali 

predavanja in seminarske vaje. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih 

trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni učilnici. Gradivo v 

e-učilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 

 razumljivo 

 učinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg 

predmeta. 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta                     

(__ ECTS je _____ ur vašega dela). 

 

Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na način, da so izrazili svoje 

(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:  

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na začetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  
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 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način (pravočasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Začetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zaključek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  

 

Iz spodnje tabele so razvidne povprečne ocene glede vsebine pri posameznem predmetu. Pri 

anketah, kjer povprečna ocena ni podana, študenti na anketo niso odgovorili ali pa se predmet ni 

izvajal. 

 

Tabela 45. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 

 
 št. 

odgovorov 
(n) 

Vsebina 
predmeta je 

ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno 

pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot 
koristno. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot 
ustrezno po 

obsegu. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot ustrezno 
po 

zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVP. 

OCENA 

Oznaka predmeta  pov. ocena pov. ocena pov. ocena pov. ocena  

AVTO 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

CKP 5 4,60 4,60 4,40 4,60 4,55 

CVP 6 4,33 4,33 4,17 4,33 4,29 

EKO 2 4,50 4,50 4,00 4,50 4,38 

EKOL 5 4,20 4,40 4,20 4,40 4,30 

ELE /      

FIZ 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

GPL 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IKT 3 3,67 3,33 3,00 2,67 3,17 

KEM 5 4,80 4,40 4,80 4,80 4,70 

LOG /      

MA 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MAP 1 7 3,86 3,71 3,43 3,43 3,61 

MAP 2 3 5,00 4,00 4,33 4,67 4,50 

MEH 1 5,00 4,00 4,00 4,00 4,25 

MER 2 2,50 3,00 3,50 4,00 3,25 

MP /      

MPD /      

NMS /      

PES 14 4,43 4,43 4,07 4,07 4,25 

PKO 3 4,33 4,67 4,00 4,00 4,25 
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REI 2 5,00 5,00 5,00 4,50 4,88 

RPP /      

RVI 3 3,00 3,33 3,67 3,33 3,33 

SIN 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 1 9 4,89 4,78 4,89 4,89 4,86 

STJ 2 /      

TDOK 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TEH 2 3,50 3,50 4,50 3,00 3,63 

TMEH 4 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

TPI 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

TR 2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VIT 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VPD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,40 4,34 4,34 4,31 4,35 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posamezen predmetu. Povprečna ocena 

se giblje med 3,17 in 5,00, skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,35.  Najvišje ocenjena 

trditev je, da je vsebina predmeta ustrezna (povprečna ocena 4,40), najnižje ocenjena trditev je »Snov 

pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti« (povprečna ocena 4,31). 

 

Tabela 46. Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici pri posameznem predmetu 

 

 dostopno funkcionalno uporabn
o 

razumljiv
o 

učinkovito enostavno 
za uporabo 

pregledno SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

Oznaka 
predmeta 

št. 
(n) 

pov. ocena pov. ocena pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. ocena pov. ocena pov. ocena  

AVTO 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

CKP 5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,60 5,00 4,94 

CVP 6 4,33 4,50 4,50 4,50 4,67 4,50 4,50 4,50 

EKO 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EKOL 5 4,60 4,60 4,40 4,40 4,60 4,40 4,40 4,49 

ELE / / / / / / / / / 

FIZ 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

GPL 2 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00 4,86 

IKT 3 5,00 4,67 4,33 4,33 4,00 4,00 4,33 4,38 

KEM 5 4,80 4,60 4,40 4,60 4,40 4,60 4,80 4,60 

LOG / / / / / / / / / 

MA 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MAP 1 7 4,86 4,57 4,14 3,86 3,71 3,86 4,43 4,20 

MAP 2 3 5,00 4,00 3,67 4,00 3,67 3,67 3,67 3,95 

MEH 1 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,14 

MER 2 2,50 4,00 4,50 4,50 4,00 4,00 4,50 4,00 



 

 
156 

 

MP / / / / / / / / / 

MPD / / / / / / / / / 

NMS / / / / / / / / / 

PES 1
4 

4,43 4,36 4,36 4,21 4,21 4,29 4,00 4,27 

PKO 3 4,67 4,67 4,67 4,33 4,67 4,67 4,33 4,57 

REI 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RPP / / / / / / / / / 

RVI 3 3,67 3,33 3,33 2,33 2,67 2,67 3,00 3,00 

SIN 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 1 9 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 2 / / / / / / / / / 

TDOK 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TEH 2 4,50 3,00 3,50 4,50 3,00 3,00 4,00 3,64 

TMEH 4 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

TPI 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

TR 2 4,50 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VIT 1 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,71 

VPD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,63 4,48 4,46 4,44 4,38 4,35 4,49 4,46 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni učilnici se giblje med 3,35 in 4,63, skupna 

povprečna ocena je 4,46. V povprečju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva (povprečna 

ocena 4,63)  ter da je gradivo pregledno (povprečna ocena 4,49) in funkcionalno (povprečna ocena 

4,48). 

 

Tabela 47. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 

 
Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu 

 

Oznaka predmeta Število odgovorov (n) Povprečna ocena 

AVTO 2 5,00 

CKP 5 4,40 

CVP 6 4,33 

EKO 2 4,50 

EKOL 5 4,00 

ELE / / 

FIZ 3 5,00 

GPL 2 5,00 

IKT 3 5,00 

KEM 5 4,80 

LOG / / 

MA 1 4,00 
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MAP 1 7 4,00 

MAP 2 3 4,33 

MEH 1 4,00 

MER 2 4,50 

MP / / 

MPD / / 

NMS / / 

PES 14 4,00 

PKO 3 4,33 

REI 2 5,00 

RPP / / 

RVI 3 3,33 

SIN 2 5,00 

STJ 1 9 4,78 

STJ 2 / / 

TDOK 3 5,00 

TEH 2 4,50 

TMEH 4 4,75 

TPI 2 4,50 

TR 2 4,00 

VIT 1 4,00 

VPD 1 4,00 

SKUPAJ  4,45 

 

Študenti so ocenili, da je število kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta v povprečju primeren 

(skupna povprečna ocena pri vseh predmetih) je 4,45. 

 
Tabela 48. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

 
 Usmeritve, 

prejete s 
strani 
izvajalca na 
začetku 
izvedbe 
predmeta 
so 
ustrezne. 

Izvajalec je 
vzbudil 
zanimanje 
za vsebino 
predmeta.  

Izvajalec 
ima 
veliko 
strokovn
ega 
znanja. 

Izvajalec 
ima 
korekten 
odnos.  

Izvajalec je 
za študente 
dosegljiv 
po e-pošti, 
govorilnih 
urah ali na 
drug način 
(pravočasn
a odzivnost 
izvajalca).  

Povratne 
informac
ije 
izvajalca 
so 
vsebinsk
o 
ustrezne. 

Začetek 
izvedbe 
predmet
a s strani 
izvajalca 
je 
skladen z 
urnikom. 

Zaključek 
izvedbe 
predmeta s 
strani 
izvajalca je 
skladen z 
urnikom. 

Gledano v 
celoti je bilo 
delo 
izvajalca 
ustrezno. 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 št. (n) pov. ocena pov. ocena pov. 
ocena 

pov. ocena pov. ocena pov. 
ocena 

pov. 
ocena 

pov. ocena pov. ocena  

Predavatelj 1 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 2 2 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,67 

Predavatelj 3 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 4 2 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 5 
 

3 2,67 3,00 3,00 1,67 3,00 1,67 3,67 3,67 3,00 2,81 

Predavatelj 6 5 5,00 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 4,80 4,80 5,00 4,93 

Predavatelj 7 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Predavatelj 8 7 4,29 4,00 4,71 4,86 4,57 4,29 4,86 4,86 4,57 4,56 

Predavatelj 9 2 2,50 4,00 4,00 3,50 4,00 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 

Predavatelj 10 3 4,33 4,33 4,67 4,67 4,33 4,33 4,67 4,67 4,67 4,52 

Predavatelj 11 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 12 3 3,33 2,67 3,33 3,33 3,67 3,33 3,33 3,33 3,67 3,33 

Predavatelj 13 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 14 9 4,89 4,89 5,00 4,89 5,00 5,00 4,89 5,00 5,00 4,95 

Predavatelj 15 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 16 4 4,75 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,75 4,69 

Predavatelj 17 2 4,50 4,50 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,56 

Predavatelj 18 2 4,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 4,67 

Predavatelj 19 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 20 5 5,00 4,80 5,00 4,80 5,00 4,80 5,00 4,80 5,00 4,91 

Predavatelj 21 6 4,67 4,67 4,83 4,67 4,67 4,50 4,67 4,33 4,67 4,63 

Predavatelj 22 5 4,60 4,60 4,80 4,80 4,60 4,60 5,00 4,60 4,60 4,69 

Predavatelj 23 3 4,67 4,33 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 

Predavatelj 24 14 4,21 4,21 4,57 4,71 4,57 4,43 4,79 4,71 4,71 4,55 

Predavatelj 25 2 2,50 2,50 3,50 2,50 2,50 2,50 4,50 4,50 3,00 3,11 

Predavatelj 26 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 27 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 28 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 29 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 30 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 31 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 32 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 33 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 34 1 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,2 

  4,38 4,39 4,65 4,51 4,55 4,47 4,68 4,61 4,61 4,54 

 
 
Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje se giblje med 4,38 in 4,68, pri čemer sta najvišje ocenjeni trditvi, da je bil začetek 

izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom in da ima izvajalec veliko strokovnega znanja. 

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 2,81 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,54.  

 

7.2.2 Analiza rezultatov ankete z izvedbo posameznega predmeta in 

visokošolskega učitelja in sodelavcih na študiju na daljavo 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o dostopnosti do predmetov v spletni učilnici. Podana so bila v obliki 

naslednjih trditev:  



 

 
159 

 

 Imam dostop do interneta in nemoteno delam brez tehničnih težav.   

 Poznam osnovne veščine uporabe brskalnika, dela z besedilnim urejevalnikom (npr. Word), 

dela s programi za predstavitve (npr. PowerPoint) itd. 

 E-komunikacijo poznam in uporabljam brez težav. 

 Besedno komunikacijo (pisno) poznam in uporabljam brez težav. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni učilnici. Gradivo v e-

učilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 

 razumljivo 

 učinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg predmeta. 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta (__ 

ECTS je _____ ur vašega dela). 

 

Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na način, da so izrazili svoje (ne)strinjanje 

z naslednjimi sedmimi trditvami:  

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na začetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  

 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način (pravočasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Začetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zaključek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  
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Tabela 49. Povprečna ocena glede dostopnosti do predmetov v spletni učilnici 

 
 Imam dostop 

do interneta in 

nemoteno 

delam brez 

tehničnih 

težav.  

Poznam 

osnovne 

veščine 

uporabe 

brskalnika, dela 

z besedilnim 

urejevalnikom 

(npr. Word), 

dela s programi 

predstavitve 

(npr. Power 

Point) itd.  

E - 

komunikacijo 

poznam in 

uporabljam 

brez težav.  

Besedno 

komunikacijo 

(pisno) 

poznam in 

uporabljam 

brez težav.  

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

Oznaka predmeta št. 

(n) 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

 

AVTO 8 4,63 4,75 4,75 4,75 4,72 

CKP 11 4,73 4,55 4,64 4,64 4,64 

CVP 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EKO 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

EKOL 3 4,00 4,33 4,33 4,33 4,25 

ELE / / / / / / 

FIZ 4 4,50 4,25 4,00 4,25 4,25 

GPL / / / / / / 

IKT 6 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 

KEM 9 4,78 4,56 4,67 4,56 4,64 

LOG / / / / / / 

MA 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MAP 1 6 4,67 4,50 4,33 4,33 4,46 

MAP 2 5 4,80 4,60 4,60 4,60 4,65 

MEH 3 4,33 4,67 5,00 5,00 4,75 

MER / / / / / / 

MP 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPD 8 4,63 4,75 4,75 4,75 4,72 

NMS 4 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

PES 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

PKO 7 4,71 4,43 4,57 4,57 4,57 

REI 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SIN / / / / / / 

STJ 1 8 4,50 4,75 4,38 4,63 4,56 

STJ 2 3 5,00 4,67 4,67 5,00 4,83 

TDOK 1 4,00 5,00 4,00 5,00 4,50 

TEH 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TMEH 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TPI 11 4,73 4,27 4,55 4,55 4,52 
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TR 1 5,00 4,00 4,00 5,00 4,50 

VIT 2 3,50 5,00 5,00 5,00 4,63 

VPD 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,66 4,68 4,65 4,74 4,68 

 

Povprečna ocena glede dostopnosti do predmetov v spletni učilnici se giblje med 3,83 in 5,00, skupna 

povprečna ocena je 4,66. V povprečju študenti najbolje ocenjujejo trditev, da poznajo besedno 

komunikacijo (pisno) in jo uporabljajo brez težav (povprečna ocena 4,74). 

 

Tabela 50. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 

 
 Vsebina 

predmeta je 

ustrezna.  

Znanje, 

pridobljeno 

pri predmetu 

ocenjujem kot 

koristno.  

Snov pri 

predmetu 

ocenjujem 

kot ustrezno 

po obsegu.  

Snov pri 

predmetu 

ocenjujem kot 

ustrezno po 

zahtevnosti.  

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

Oznaka 

predmeta 

Št. odg. (n) Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

 

AVTO 8 4,38 4,50 4,38 4,38 4,41 

CKP 11 4,36 4,00 4,09 4,18 4,16 

CVP 2 4,00 4,00 4,50 4,00 4,13 

EKO 2 4,50 4,00 4,50 4,50 4,38 

EKOL 3 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

ELE / / / / / / 

FIZ 4 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

GPL / / / / / / 

IKT 6 2,83 2,67 2,50 2,33 2,58 

KEM 9 4,44 4,33 4,33 4,33 4,36 

LOG / / / / / / 

MA 2 5,00 5,00 4,50 4,50 4,75 

MAP 1 6 4,17 3,83 3,83 3,83 3,92 

MAP 2 5 4,60 4,60 4,40 4,60 4,55 

MEH 3 4,33 4,33 4,00 3,67 4,08 

MER / / / / / / 

MP 2 4,50 4,50 4,00 4,00 4,25 

MPD 8 4,38 4,50 4,38 4,38 4,41 

NMS 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

PES 2 5,00 4,50 4,50 5,00 4,75 

PKO 7 5,00 4,86 4,71 4,71 4,82 

REI 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 3 4,33 4,67 4,33 4,67 4,50 

SIN / / / / / / 

STJ 1 8 4,63 4,50 4,63 4,63 4,59 

STJ 2 3 4,67 4,67 4,33 4,33 4,50 
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TDOK 1 5,00 5,00 4,00 4,00 4,50 

TEH 4 4,00 4,00 3,75 3,75 3,88 

TMEH 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

TPI 11 4,45 4,36 4,18 4,45 4,36 

TR 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VIT 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VPD 3 4,00 4,67 4,00 4,00 4,17 

SKUPAJ  4,51 4,47 4,34 4,36 4,42 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posameznem predmetu. Povprečna ocena 

se giblje med 2,58 in 5,00, skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,42. Najvišje ocenjena trditev 

je, da je vsebina predmeta ustrezna (povprečna ocena 4,51).  

 

Tabela 51: Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici 

 dostopno funkcionalnost uporabno razumljivo učinkovito enostavno 

za uporabo 

pregledno SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

Oznaka 

predmeta 

št. 

(n) 

Povprečna 

ocena 

Povprečna ocena Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

 

AVTO 8 4,63 4,50 4,38 4,50 4,25 4,50 4,38 4,45 

CKP 11 4,55 4,00 4,27 4,00 4,09 4,27 4,09 4,18 

CVP 2 4,50 4,00 3,50 3,50 3,50 4,50 4,00 3,93 

EKO 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

EKOL 3 4,33 4,00 4,00 4,33 4,00 3,67 4,00 4,05 

ELE /         

FIZ 4 4,25 4,00 4,25 4,50 4,25 4,00 4,25 4,21 

GPL /         

IKT 6 3,33 2,67 3,00 3,00 2,33 2,50 3,00 2,83 

KEM 9 4,67 4,33 4,44 4,56 4,44 4,44 4,56 4,49 

LOG /         

MA 2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MAP 1 6 4,50 3,67 3,33 3,67 3,50 3,67 3,67 3,71 

MAP 2 5 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,60 4,74 

MEH 3 4,33 3,67 3,67 3,33 3,33 3,33 3,00 3,52 

MER /         

MP 2 5,00 4,50 4,50 4,50 4,00 4,50 5,00 4,57 

MPD 8 4,63 4,50 4,38 4,50 4,25 4,50 4,38 4,45 

NMS 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,75 5,00 4,96 

PES 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

PKO 7 5,00 5,00 4,86 4,86 4,86 5,00 4,86 4,92 

REI 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 3 4,67 4,00 3,67 3,67 4,00 3,67 3,67 3,90 
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SIN /         

STJ 1 8 4,50 4,38 4,38 4,63 4,50 4,75 4,63 4,54 

STJ 2 3 4,67 4,33 4,33 4,67 4,33 4,67 4,67 4,52 

TDOK 1 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,71 

TEH 4 3,75 3,50 3,75 3,75 3,50 3,75 3,75 3,68 

TMEH 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

TPI 11 4,64 4,73 4,82 4,73 4,73 4,82 4,64 4,73 

TR 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

VIT 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,93 

VPD 3 5,00 4,67 4,67 4,67 4,00 4,33 4,33 4,52 

SKUPAJ  4,61 4,39 4,38 4,38 4,30 4,39 4,34 4,40 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni učilnici se giblje med 2,83 in 5,00, skupna 

povprečna ocena je 4,40. V povprečju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva (povprečna 

ocena 4,61) in najmanj zadovoljni z učinkovitostjo (povprečna ocena 4,30). 

 

Tabela 52. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 

 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je primerno 

glede na dejsnki obseg predmeta (6 ECTS je 150 - 180 

ur vašega dela) 

Oznaka predmeta Število odgovorov (n) Povprečna ocena 

AVTO 8 4,63 

CKP 11 4,09 

CVP 2 4,50 

EKO 2 4,50 

EKOL 3 4,00 

ELE /  

FIZ 4 4,25 

GPL /  

IKT 6 3,17 

KEM 9 4,33 

LOG /  

MA 2 4,50 

MAP 1 6 3,50 

MAP 2 5 4,60 

MEH 3 4,00 

MER /  

MP 2 4,50 

MPD 8 4,63 

NMS 4 4,50 

PES 2 5,00 

PKO 7 4,43 

REI 1 5,00 
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RPP 1 5,00 

RVI 3 4,67 

SIN /  

STJ 1 8 4,38 

STJ 2 3 4,67 

TDOK 1 4,00 

TEH 4 4,00 

TMEH 2 4,50 

TPI 11 4,27 

TR 1 4,00 

VIT 2 4,50 

VPD 3 4,00 

Skupaj  4,35 

 

Študenti so ocenili, da je število kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta v povprečju primeren 

(skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,35). 

 

Tabela 53. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

 
 Usmeritv

e, prejete 

s strani 

izvajalca 

na 

začetku 

izvedbe 

predmeta 

so 

ustrezne. 

Izvajalec 

je 

vzbudil 

zanimanj

e za 

vsebino 

predmet

a.  

Izvajalec 

ima 

veliko 

strokovn

ega 

znanja. 

Izvajalec 

ima 

korekten 

odnos.  

Izvajalec 

je za 

študente 

dosegljiv 

po e-

pošti, 

govorilni

h urah 

ali na 

drug 

način 

(pravoča

sna 

odzivnos

t 

izvajalca

).  

Povratne 

informac

ije 

izvajalca 

so 

vsebinsk

o 

ustrezne. 

Začetek 

izvedbe 

predmet

a s strani 

izvajalca 

je 

skladen 

z 

urnikom. 

Zaključe

k 

izvedbe 

predmet

a s strani 

izvajalca 

je 

skladen 

z 

urnikom. 

Gledano 

v celoti 

je bilo 

delo 

izvajalca 

ustrezno

. 

SKUPN

A 

POVP. 

OCEN

A 

 št. 

(n) 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 
 

Predavatelj 1 8 4,50 4,25 4,75 4,63 4,75 4,50 4,63 4,63 4,50 4,57 

Predavatelj 2 1

1 

4,09 3,91 4,27 4,27 4,36 4,00 4,18 4,27 3,82 4,13 

Predavatelj 3 2 4,30 4,08 4,51 4,45 4,56 4,25 4,40 4,45 4,16 4,35 

Predavatelj 4 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 5 3 4,00 4,00 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,26 

Predavatelj 6 4 4,50 4,25 4,00 4,25 4,50 4,25 4,00 4,25 4,50 4,28 

Predavatelj 7 9 4,44 4,56 4,56 4,67 4,56 4,67 4,56 4,67 4,67 4,59 
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Predavatelj 8 2 4,00 3,50 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,11 

Predavatelj 9 6 3,50 2,83 3,50 3,67 3,33 3,50 4,00 4,17 3,33 3,54 

Predavatelj 10 3 3,67 4,00 5,00 4,67 4,67 4,00 4,67 4,67 3,67 4,33 

Predavatelj 11 2 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 3,00 5,00 5,00 4,50 4,56 

Predavatelj 12 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 13 7 4,71 4,57 4,86 5,00 4,86 5,00 5,00 5,00 4,86 4,87 

Predavatelj 14 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 15 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 16 3 4,33 3,33 4,33 4,67 4,67 4,33 4,33 4,67 4,33 4,33 

Predavatelj 17 8 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 4,88 

Predavatelj 18 3 4,67 4,33 4,67 4,67 4,67 4,33 4,67 4,67 4,67 4,59 

Predavatelj 19 1 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,78 

Predavatelj 20 4 3,75 3,25 5,00 4,00 3,75 3,50 4,00 4,00 3,50 3,86 

Predavatelj 21 2 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 22 1

1 

4,73 4,82 4,64 4,73 4,64 4,55 4,73 4,73 4,73 4,70 

Predavatelj 23 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 24 3 4,33 4,00 5,00 4,67 4,67 4,33 4,00 4,00 4,33 4,37 

Predavatelj 25 6 3,00 2,67 2,67 2,67 3,33 2,83 3,33 3,00 2,67 2,91 

Predavatelj 26 5 4,80 4,80 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,96 

Predavatelj 27 8 4,50 4,25 4,75 4,63 4,75 4,50 4,63 4,63 4,50 4,57 

Predavatelj 28 2 5,00 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 

Predavatelj 29 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 30 2 4,00 4,00 5,00 4,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,50 3,89 

  4,49 4,31 4,64 4,63 4,53 4,39 4,54 4,60 4,45 4,51 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,31 in 4,64, pri čemer sta najvišje ocenjeni trditvi, da je ima izvajalec veliko 

strokovnega znanja in da ima korekten odnos. 

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 2,91 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,51. 
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7.2.3 Analiza rezultatov ankete z izvedbo laboratorijskih vaj pri 

posameznem predmetu in visokošolskih učiteljev in sodelavcev na 

izrednem študiju v klasični obliki in na študiju na daljavo 

 

Tabela 54. Povprečna ocena glede zadovoljstva z izvedbo laboratorijskih vaj pri posameznem 

predmetu 

 
 Vsebina vaj 

je ustrezna 
Znanje, 
pridobljeno 
pri vajah 
ocenjujem kot 
koristno 

Snov pri 
vajah 
ocenjujem 
kot ustrezno 
po obsegu 

Snov pri 
vajah  ocenjujem kot 
ustrezno po 
zahtevnosti 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 št. (n) povp. ocena povp. ocena povp. ocena povp. ocena  

AVTO 9 4,78 4,67 4,67 4,44 4,64 

CVP 7 4,43 4,43 4,71 4,57 4,54 

ELE 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

FIZ 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IKT 6 3,33 3,33 3,83 3,33 3,46 

KEM 13 4,69 4,69 4,62 4,62 4,65 

MA 3 4,67 4,00 4,00 4,33 4,25 

MEH 3 4,67 5,00 4,67 4,67 4,75 

MER 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MP 2 4,00 4,50 4,00 4,00 4,13 

NMS 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

REI 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 6 3,83 4,00 3,50 3,50 3,71 

SIN 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TDOK 11 4,73 4,64 4,64 4,55 4,64 

TEH 3 4,33 3,67 3,67 3,67 3,83 

TPI 10 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

SKUPAJ  4,56 4,52 4,49 4,45 4,51 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posameznih vajah. Povprečna ocena se 

giblje med 3,46 in 5,00, skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,51. Najvišje ocenjena trditev 

je, da je vsebina vaj ustrezna (povprečna ocena 4,56), najnižje ocenjena trditev je »snov pri vajah 

ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti« (povprečna ocena 4,45). 
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Tabela 55. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu (laboratorijske 

vaje) 

 
 Usmeritv

e, prejete 

s strani 

izvajalca 

na 

začetku 

izvedbe 

vaj so 

ustrezne.  

Izvajalec 

je 

vzbudil 

zanimanj

e za 

vsebino 

predmet

a. 

Izvajalec 

ima 

veliko 

strokovn

ega 

znanja.  

Izvajalec 

ima 

korekten 

odnos. 

Pravoča

sna 

odzivno

st 

izvajalca 

Povrat

ne 

inform

acije 

izvajal

ca so 

vsebin

sko 

ustrez

ne. 

Začetek 

izvedbe 

predmet

a s 

strani 

izvajalca 

je 

skladen 

z 

urnikom. 

Zaključe

k  

izvedbe 

predmet

a s 

strani 

izvajalca 

je 

skladen 

z 

urnikom. 

Gleda

no v 

celoti 

je bilo 

delo 

izvajal

ca 

ustrez

no.  

SKUP

NA 

POVP. 

OCEN

A 

 št. 

(n) 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

povp. 

ocena 

 

Predavatelj 1 9 4,89 4,78 5,00 4,89 4,89 4,78 4,78 4,78 4,78 4,84 

Predavatelj 2 7 4,43 4,29 4,71 4,57 4,43 4,43 4,57 4,43 4,43 4,48 

Predavatelj 3 4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 4 6 3,50 3,50 3,33 3,33 3,83 3,17 3,83 3,83 3,17 3,50 

Predavatelj 5 13 4,77 4,69 4,69 4,92 4,77 4,69 4,69 4,77 4,77 4,75 

Predavatelj 6 3 4,33 4,00 4,67 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,11 

Predavatelj 7 3 4,67 4,33 5,00 5,00 4,67 4,67 4,67 4,67 5,00 4,74 

Predavatelj 8 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,89 

Predavatelj 9 2 5,00 5,00 5,00 5,00 3,50 4,00 5,00 5,00 5,00 4,72 

Predavatelj 10 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 11 2 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 12 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 13 6 3,83 3,67 4,33 4,67 4,17 3,67 3,83 4,17 4,17 4,06 

Predavatelj 14 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 15 3 4,33 4,33 4,33 4,33 3,67 4,00 4,00 4,00 3,67 4,07 

Predavatelj 16 10 4,60 4,80 4,70 4,70 4,70 4,60 4,60 4,60 4,60 4,66 

Predavatelj 17 11 4,91 4,82 5,00 4,91 4,91 4,82 4,82 4,82 4,82 4,87 

Predavatelj 18 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 19  4,62 4,57 4,74 4,71 4,53 4,49 4,62 4,64 4,53 4,61 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,49 in 4,74, pri čemer sta najvišje ocenjeni trditvi, da ima izvajalec veliko 

strokovnega znanja in korekten odnos.  
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Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 3,50 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,61. 

 

7.2.4 Podatki o prisotnosti na predavanjih in vajah ter ocena primernosti 

obsega snovi za posamezni predmet 

 

Tabela 56. Povprečna ocena glede zadovoljstva z izvedbo seminarskih vaj pri posameznem predmetu 

 

 Vsebina vaj je 
ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno pri 
vajah 
ocenjujem kot 
koristno. 

Snov pri 
vajah 
ocenjujem kot 
ustrezno po 
obsegu. 

Snov pri 
vajah  ocenjuj
em kot 
ustrezno po 
zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

Oznaka 
predmeta 

št. 
(n) 

povp.ocena povp.ocena povp.ocena povp.ocena  

AVTO 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

CKP 10 4,50 4,40 4,30 4,40 4,40 

CVP 5 4,40 4,60 4,20 4,20 4,35 

EKO 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EKOL 5 4,20 4,60 4,00 4,20 4,25 

ELE / / / / / / 

FIZ 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

GPL 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IKT 3 2,67 2,67 2,33 3,00 2,67 

KEM 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

LOG / / / / / / 

MA 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MAP 1 6 3,50 3,67 3,33 3,00 3,38 

MAP 2 2 5,00 4,00 4,50 5,00 4,63 

MEH 3 4,67 5,00 4,67 4,67 4,75 

MER 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

MP / / / / / / 

MPD 2 3,50 3,50 4,00 4,00 3,75 

NMS 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

PES / / / / / / 

PKO / / / / / / 

REI 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RVI 3 3,00 3,00 3,67 3,67 3,33 

RPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SIN 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

STJ 1 8 4,88 4,88 4,88 5,00 4,91 

STJ 2 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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TDOK 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

TEH / / / / / / 

TMEH 4 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

TPI 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

TR 2 4,50 3,50 3,50 3,50 3,75 

VIT 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

VPD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,50 4,47 4,45 4,50 4,48 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posameznih vajah. Povprečna ocena se 

giblje med 2,67 in 5,00, skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,48. Najvišje ocenjena trditev 

je, da je vsebina vaj ustrezna (povprečna ocena 4,50), najnižje ocenjena trditev je »snov pri vajah 

ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti« (povprečna ocena 4,50). 

 

Tabela 57. Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

(seminarske vaje) 

 

 Usmeritve, 

prejete s 

strani 

izvajalca na 

začetku 

izvedbe vaj 

so ustrezne.  

Izvajalec je 

vzbudil 

zanimanje 

za vsebino 

predmeta. 

Izvajalec 

ima veliko 

strokovneg

a znanja. 

Izvajalec 

ima 

korekten 

odnos. 

Izvajalec je 

za študente 

dosegljiv po 

e-pošti, 

govorilnih 

urah ali na 

drug način 

(pravočasna 

odzivnost 

izvajalca). 

Povratne 

informacij

e izvajalca 

so 

vsebinsko 

ustrezne. 

Začetek 

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca je 

skladen z 

urnikom.  

Zaključek  

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca je 

skladen z 

urnikom.  

Gledano 

v celoti 

je bilo 

delo 

izvajalc

a 

ustrezn

o. 

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

 št. 

(n) 

povp. ocena povp. 

ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp.ocena povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

 

Predavatelj 1 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 2 10 4,60 4,60 4,70 4,90 4,80 4,60 4,80 4,80 4,70 4,72 

Predavatelj 3 5 4,60 4,40 4,60 4,80 4,40 4,60 4,60 4,60 4,40 4,56 

Predavatelj 4 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 5 5 4,40 4,80 4,60 5,00 5,00 4,80 4,60 4,80 4,60 4,73 

Predavatelj 6 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 7 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 8 2 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,94 

Predavatelj 9 3 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

Predavatelj 10 3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 11 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
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Predavatelj 12 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 13 6 4,33 3,83 4,50 4,50 4,50 4,33 4,50 4,50 4,33 4,37 

Predavatelj 14 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 15 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 16 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 17 2 4,00 3,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,94 

Predavatelj 18 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 19 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 20 3 4,00 3,67 4,00 3,67 3,67 3,67 3,33 3,67 3,67 3,70 

Predavatelj 21 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 22 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 23 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 24 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 25 8 5,00 4,75 5,00 4,88 4,88 5,00 5,00 5,00 4,88 4,93 

Predavatelj 26 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 27 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 28 / / / / / / / / / / / 

Predavatelj 29 4 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,75 4,75 4,72 

Predavatelj 30 2 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Predavatelj 31 1 4,00 4,00 5,00 5,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 4,22 

Predavatelj 32 2 4,00 4,00 5,00 5,00 4,50 4,00 4,00 4,00 5,00 4,39 

Predavatelj 33 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 34 3 4,67 4,33 5,00 5,00 4,67 4,67 4,67 4,67 5,00 4,74 

Skupna povp. 

ocena 

 4,61 4,52 4,70 4,72 4,62 4,61 4,60 4,63 4,67 4,63 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,52 in 4,72, pri čemer sta najvišje ocenjeni trditvi, da ima izvajalec veliko 

strokovnega znanja in korekten odnos.  

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 2,33 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,63. 
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7.2.5 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in 

izvajalci 

 

Spodaj prikazana Tabela 15 predstavlja rezultate, pridobljene na osnovi odgovorov na dve 

vprašanji v razdelku vprašalnika. 

 

Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalcem  

Prosimo vas, da ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah: 

Možni odgovori:  1  0-20%      2   21-40%      3   41-60%       4   61-80%      5   81-100%, 

 

Tabela 58. Prisotnost študentov na organiziranih oblikah izobraževalnega dela in ocena primernosti 
obsega snovi 

 
OZNAKA 
PREDMETA 

PREDMET Prisotnost 
predavanja (%) 

Prisotnost vaje (LV) 
(%) 

Prisotnost vaje (SV) 
(%) 

AVTO Avtomobilizem od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

CKP Celovita 
kakovost in 
poslovna 
odličnost 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

CVP Celovito 
vzdrževanje 
proizvodnje 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

EKO Ekonimoka 
organizacija 

od 61 % do 80 % / od 81 % do 100 % 

EKOL Ekologija in 
obnovljivi viri 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

ELE Elektrotehnika 
in elektronika 

/ od 81 % do 100 % / 

FIZ Fizika za 
inženirje 

od 61 % do 80 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

GPL Gospodarsko 
pravo in 
lastnina 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

IKT Informacijsko 
komunikacijske 
tehnologije 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

KEM Kemija od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

LOG Logistika / / / 

MA Materiali od 61 % do 80 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

MAP 1 Matematika z 
aplikacijami I 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

MAP 2 Matematika z 
aplikacijami II 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

MEH Mehatronika od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 
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MER Meritve in 
merilne 
naprave 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

MP Menedžment 
proizvodnje 

/ 61-80% / 

MPD Metodologija 
projektnega 
dela 

/ / od 81 % do 100 % 

NMS Nihanje 
mehanskih 
sistemov 

/ od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

PES Projektiranje 
energetskih 
sistemov za 
ekološke in 
poslovne 
prostore 

od 81 % do 100 % / / 

PKO Poslovno 
komuniciranje 
in odnosi 

od 61 % do 80 % / / 

REI Reinženiring in 
inovacije 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

RPP Razvoj 
proizvodov in 
procesov v 
avtomobilski 
industriji 

/ od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

RVI Računalniško 
vodeni 
inženiring 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

STJ I Strokovni tuji 
jezik I (ang) 

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

STJ II Strokovni tuji 
jezik II (ang) 

/ / od 81 % do 100 % 

SIN Sočasni 
inženiring 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

TDOK Tehniška 
dokumentacija 
in strojni 
elementi 

od 0 % do 20 % od 81 % do 100 % od 0 % do 20 % 

TEH Tehnologija od 21 % do 40 % od 81 % do 100 % / 

TMEH Tehniška 
mehanika 

od 61 % do 80 % / od 81 % do 100 % 

TPI Tehnološki 
procesi v 
avtomobilski 
industriji 

od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % od 81 % do 100 % 

TR Trženje od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

VIT Virtualne 
tehnologije 

od 61 % do 80 % / od 81 % do 100 % 

VPD Varstvo pri 
delu  

od 81 % do 100 % / od 81 % do 100 % 

 

Prisotnost študentov na seminarskih in laboratorijskih vajah se giblje med 81 % in 100 %. Prisotnost 
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študentov na predavanjih je sicer tudi med 81 % in 100 %, vendar je razvidno, da je udeležba na 

vajah višja kot na predavanjih.  

 

Ugotavljamo, da je izpolnjevanje študentskih anket zelo majno, pri čemer pa je potrebno izpostaviti, 

da študenti svoja mnenja in predloge pri posameznih predmetih sproti sporočanjo neposredno 

referatu ali dekanu, tako da odprava pomakljivosti poteka tekom študijskega leta.  

 

7.2.6 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 59. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK Realiziacija 

1 opraviti razgovore z 
visokošolskimi 
učitelji in sodelavci z 
oceno nižjo od 3,8 in 
analizirati razloge 
ter možne ukrepe; 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 delno realizirano. 

2 analizirati 
zahtevnost snovi pri 
izpostavljenih 
predmetih v 
rezultatih ankete 
(ocene nižje od 3,8); 

KKE, 
dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 delno realizirano. 

3 analizirati ustreznost 
obsega snovi pri 
izpostavljenih 
predmetih v 
rezultatih ankete; 

KKE, 
dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 delno realizirano. 

4 izvedba 
izobraževanja za 
visokošolske učitelje 
in sodelavce; 

dekan 
 

2016/2017 realizirano. 

5 vključevanje 
gostujočih 
strokovnjakov 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 delno realizirano. 
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7.2.7 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 60. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 spodbuditi študente k 
aktivnemu izpolnjevanju 
študentskih anket; 
 

dekan, prodekan 
 

2017/2018 

2 posodobitev učnih 
načrtov preko kateder s 
poudarkom na ažuriranju 
spiskov obvezne in 
dopolnilne literature; 
 

dekan, prodekan 
 

2017/2018 

3 opraviti razgovore z 
visokošolskimi učitelji in 
sodelavci z oceno nižjo 
od 3,8 in analizirati 
razloge ter možne 
ukrepe; 

dekan, 
prodekan za izobraževanje 

2015/2016 

4 analizirati ustreznost obsega 
snovi pri izpostavljenih 
predmetih v rezultatih ankete; 

dekan, prodekan 
 

2017/2018 

5 vključevanje gostujočih 
strokovnjakov; 

dekan 
 

2017/2018 

6 letni razgovori z 
visokošolskimi učitelji in 
sodelavci; 

dekan, prodekan 
 

2017/2018 

7 analizirati ustreznost obsega 
snovi pri izpostavljenih 
predmetih v rezultatih ankete. 

KKE, 
dekan, 

prodekan za izobraževanje 

2017/2018 

 

 

7.3  ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO 

PREDMETA IN IZVAJALCI NA MAGISTRSKEM ŠTUDIJU 

 

Študenti so ocenjevali zadovoljstvo z izvedbo posameznega predmeta in vse visokošolske učitelje 

in visokošolske sodelavce, ki so sodelovali v izvajanju študijskega procesa na magistrskem študiju 

v študijskem letu 2016/17, na katerega se je anketiranje nanašalo. Vsak anketirani je ocenjeval 

posamezni predmet in visokošolske učitelje in sodelavce, pri katerih je opravljal svoje študijske 
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obveznosti. Fakulteta izvaja izredni študij v klasični obliki in v obliki študija na daljavo. V študijskem 

letu 2016/17 so bile študentom posredovane ankete v elektronski obliki v izpolnjevanje po zadnjih 

vajah ali predavanjih. Vse ankete so bile anonimne.  

 

Svoje (ne)zadovoljstvo so študentje izražali na 5-stopenjski lestvici, kjer je številčno višja ocena 

pomenila vsebinsko ugodnejšo oceno. Teoretično najugodnejša možna številčna ocena je 5, 

najmanj ugodna pa 1. Na podlagi podatkov o vpisu z dne 31. 10. 2016 je bilo do odgovarjanja 

upravičenih 10 študentov magistrskega študijskega programa Inženiring in avtomobilska industrija 

(MAG).  

 

Fakulteta je v študijskem letu 2016/17 prvič izvajala magistrski študijski program Inženiring in 

avtomobilska industrija.  
 

Tabela 61. Število vpisanih študentov na dan 31. 10. 2016 

 
Študijski program 1. letnik 2. letnik 

MAG 9 1 

 

Zbirnik podatkov o zadovoljstvu s predmetom in o uspehu posameznih visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev je ponderiran na sledeč način: 

- izračunano je povprečno število za posamezno vprašanje, za posamezni sklop vprašanj ter 

za posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca (tj. po vseh vprašanjih seštejemo 

števila odgovorov za dotičnega visokošolskega učitelja oz. sodelavca, nato pa to vsoto 

delimo s številom vprašanj). 

- povprečna ocena posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca je izračunana kot 

seštevek zmnožkov povprečnih ocen pri posameznih vprašanjih s številom odgovorov 

posameznega vprašanja. Ta seštevek pa je nato deljen s številom vseh odgovorov za 

posameznega visokošolskega učitelja oz. sodelavca 

 

Študentske ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci so bile posredovane študentom 

na izrednem študiju v klasični obliki in študentom študija na daljavo. Študenti so prejeli študentsko 

anketo glede na izbrano obliko študija, in sicer anketo za izvedbo predavanj/izvedbo predmeta in 

anketo za izvedbo vaj. Analiza rezultatov ankete glede zadovoljstva z izvedbo predmeta in 

izvajalcev bo podana na podlagi oblike študija. 

 

7.3.1 Analiza rezultatov ankete z izvedbo predavanj pri posameznem 

predmetu in visokošolskega učitelja oziroma sodelavca na 

izrednem študiju v klasični obliki 

 

Študentska anketa je sestavljena iz štirih sklopov, ki so navedeni v nadaljevanju. Študenti so 
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ocenjevali predavanja. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih 

trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni učilnici. Gradivo 

v e-učilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 

 razumljivo 

 učinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg 

predmeta. 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta                     

(__ ECTS je _____ ur vašega dela). 

 

Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na način, da so izrazili svoje 

(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:  

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na začetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  

 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način (pravočasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Začetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zaključek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  

 

Iz Tabele 62 so razvidne povprečne ocene glede vsebine pri posameznem predmetu.  
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Tabela 62. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 

 
 Vsebina 

predmeta je 
ustrezna. 

Znanje, 
pridobljeno pri 

predmetu 
ocenjujem kot 

koristno. 

Snov pri 
predmetu 
ocenjujem 

kot ustrezno 
po obsegu. 

Snov pri 
predmetu 

ocenjujem kot 
ustrezno po 
zahtevnosti. 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

Oznaka 
predmeta 

št. 
odgovorov 

(n) 

pov. ocena pov. 
ocena 

pov. ocena pov. 
ocena 

 

ARTP 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EM 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

IPMAT 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

MPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posamezen predmetu. Skupna 

povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,50.   

 

Tabela 63. Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici pri posameznem predmetu 

 
 dostopno funkcionalno uporabno razumljivo učinkovito enostavno 

za 
uporabo 

pregledno SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

Oznaka 
predmeta 

št. 
(n) 

pov. ocena pov. ocena pov. ocena pov. ocena pov. ocena pov. ocena pov. ocena  

ARTP 2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EM 1 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,43 

IPMAT 1 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,29 

MPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,83 4,50 4,17 4,50 4,50 4,33 4,33 4,45 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni učilnici se giblje med 4,17 in 4,83, skupna 

povprečna ocena je 4,45. V povprečju so študenti najbolj zadovoljni z dostopnostjo gradiva 

(povprečna ocena 4,83)  ter da je gradivo funkcionalno (povprečna ocena 4,50), razumljivo 

(povprečna ocena 4,50) in učinkovito (povprečna ocena 4,50). 
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Tabela 64. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 

 
Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu 

Oznaka predmeta Število odgovorov (n) Povprečna ocena 

ARTP 2 4,50 

EM 1 4,00 

IPMAT 1 4,00 

MPP 1 5,00 

MZRD 1 5,00 

RSM 1 5,00 

SKUPAJ  4,58 

 

Študenti so ocenili, da je število kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta v povprečju primeren 

(skupna povprečna ocena pri vseh predmetih) je 4,58. 

 

Tabela 65. Povprečna ocena visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

 
 Usmeritv

e, prejete 

s strani 

izvajalca 

na 

začetku 

izvedbe 

predmeta 

so 

ustrezne. 

Izvajalec 

je vzbudil 

zanimanj

e za 

vsebino 

predmeta

.  

Izvajalec 

ima 

veliko 

strokov

nega 

znanja. 

Izvajale

c ima 

korekte

n 

odnos.  

Izvajalec je 

za študente 

dosegljiv 

po e-pošti, 

govorilnih 

urah ali na 

drug način 

(pravočasn

a odzivnost 

izvajalca).  

Povratne 

informaci

je 

izvajalca 

so 

vsebinsk

o 

ustrezne. 

Začetek 

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca 

je 

skladen z 

urnikom. 

Zaključek 

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca 

je skladen 

z 

urnikom. 

Gledano 

v celoti je 

bilo delo 

izvajalca 

ustrezno. 

SKUPN

A 

POVP. 

OCENA 

 št. 

(n) 

pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

pov. ocena pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

pov. 

ocena 

 

Predavatelj 1 2 4,50 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 

Predavatelj 2 1 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,67 

Predavatelj 3 1 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 3,78 

Predavatelj 4 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 5 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 6 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  4,58 4,58 4,83 4,83 4,67 4,67 4,83 4,83 4,67 4,72 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje se giblje med 4,58 in 4,63, pri čemer so najvišje ocenjene trditve, da ima izvajalec 

veliko strokovnega znanja, korekten odnos in da sta bila začetek ter zaključek izvedbe predmeta s strani 

izvajalca usklajena z urnikom.  

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 3,78 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,72.  
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7.3.2 Analiza rezultatov ankete z izvedbo posameznega predmeta in 

visokošolskega učitelja in sodelavcih na študiju na daljavo (magistrski 

program) 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o dostopnosti do predmetov v spletni učilnici. Podana so bila v 

obliki naslednjih trditev:  

 Imam dostop do interneta in nemoteno delam brez tehničnih težav.   

 Poznam osnovne veščine uporabe brskalnika, dela z besedilnim urejevalnikom (npr. Word), dela s 

programi za predstavitve (npr. PowerPoint) itd. 

 E-komunikacijo poznam in uporabljam brez težav. 

 Besedno komunikacijo (pisno) poznam in uporabljam brez težav. 

 

Anketa je vsebovala vprašanja o vidikih vsebine predmetov. Podana so bila v obliki naslednjih 

trditev:  

 Vsebina predmeta je ustrezna. 

 Znanje, pridobljeno pri predmetu ocenjujem kot koristno. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu. 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po zahtevnosti. 

 

Vprašanje glede ustreznosti učnega gradiva pri posameznem predmetu v spletni učilnici. Gradivo v 

e-učilnici je:  

 dostopno 

 funkcionalno  

 uporabno 

 razumljivo 

 učinkovito 

 enostavno za uporabo 

 pregledno 

 

Vprašanje o primernosti števila kreditnih točk (ECTS) pri predmetu glede na dejanski obseg 

predmeta. 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je primerno glede na dejanski obseg predmeta (__ 

ECTS je _____ ur vašega dela). 

 

Anketirani so pedagoško delo in izvajalce predmeta ocenjevali na način, da so izrazili svoje 

(ne)strinjanje z naslednjimi sedmimi trditvami:  
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 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na začetku izvedbe predmeta so ustrezne. 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta. 

 Izvajalec ima veliko strokovnega znanja.  

 Izvajalec ima korekten odnos. 

 Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih urah ali na drug način (pravočasna 

odzivnost izvajalca). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne. 

 Začetek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Zaključek izvedbe predmeta s strani izvajalca je skladen z urnikom. 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  

 

Tabela 66. Povprečna ocena glede dostopnosti do predmetov v spletni učilnici 

 
 Imam dostop 

do interneta 

in nemoteno 

delam brez 

tehničnih 

težav.  

Poznam onsovne 

veščine uporabe 

brskalnika, dela z 

besedilnim 

urejevalnikom 

(npr. Word), dela 

s programi 

predstavitve 

(npr. Power 

Point). Itd.  

E - 

komunikacijo 

poznam in 

uporabljam brez 

težav.  

Besedno 

komunikacijo 

(pisno) poznam 

in uporabljam 

brez težav.  

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

Oznaka 

predmeta 

št. 

(n) 

Povprečna 

ocena 

Povprečna ocena Povprečna ocena Povprečna ocena  

ARTP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMAT 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMEH 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 4,00 5,00 5,00 5,00 4,75 

SKUPAJ  4,86 5,00 5,00 5,00 4,96 

 

Povprečna ocena glede dostopnosti do predmetov v spletni učilnici se giblje med 4,86 in 5,00, skupna 

povprečna ocena je 4,96.  
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Tabela 67. Povprečna ocena glede vsebine pri posameznem predmetu 

 
 Vsebina 

predmeta 

je 

ustrezna.  

Znanje, 

pridobljeno 

pri predmetu 

ocenjujem 

kot koristno.  

Snov pri 

predmetu 

ocenjujem 

kot 

ustrezno po 

obsegu.  

Snov pri 

predmetu 

ocenjujem kot 

ustrezno po 

zahtevnosti.  

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

Oznaka 

predmeta 

Št. 

odg. 

(n) 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

Povprečna 

ocena 

 

ARTP 1 5,00 5,00 4,00 5,00 4,75 

EM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMAT 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMEH 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MPP 1 5,00 4,00 4,00 5,00 4,50 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  5,00 4,86 4,71 5,00 4,89 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posameznem predmetu. Povprečna ocena 

se giblje med 4,71 in 5,00, skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,89. Najvišje ocenjena trditev 

je, da je vsebina predmeta ustrezna in da je snov pri predmetu ocenjena ustrezno po zahtevnosti 

(povprečna ocena 5,00).  

 
Tabela 68. Povprečna ocena glede gradiva v e-učilnici 

 
 dostopno funkcionalnost uporabno razumljivo učinkovito enostavno 

za uporabo 
pregledno SKUPNA 

POVP. 
OCENA 

Oznaka 
predmeta 

št. 
(n) 

Povprečna 
ocena 

Povprečna ocena Povprečna 
ocena 

Povprečna 
ocena 

Povprečna 
ocena 

Povprečna 
ocena 

Povprečna 
ocena 

 

ARTP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMAT 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMEH 1 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,86 

MPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,86 

SKUPAJ  5,00 5,00 5,00 4,86 4,86 5,00 5,00 4,96 
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Povprečna ocena glede ocenjevanja gradiva v spletni učilnici se giblje med 4,86 in 5,00, skupna 

povprečna ocena je 4,96.  

 

Tabela 69. Povprečna ocena glede primernosti števila kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta 

 

 Število kreditnih točk (ECTS) pri predmetu je 
primerno glede na dejsnki obseg predmeta (6 
ECTS je 150 - 180 ur vašega dela) 

Oznaka predmeta Število odgovorov (n) Povprečna ocena 

ARTP 1 5,00 

EM 1 5,00 

IPMAT 1 2,00 

IPMEH 1 5,00 

MPP 1 5,00 

MZRD 1 5,00 

RSM 1 5,00 

SKUPAJ  4,57 

 

Študenti so ocenili, da je število kreditnih točk glede na dejanski obseg predmeta v povprečju primeren 

(skupna povprečna ocena pri vseh predmetih je 4,57). 

 

Tabela 70. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu 

 
 Usmeritv

e, prejete 

s strani 

izvajalca 

na 

začetku 

izvedbe 

predmeta 

so 

ustrezne. 

Izvajalec 

je vzbudil 

zanimanj

e za 

vsebino 

predmeta

.  

Izvajalec 

ima 

veliko 

strokovn

ega 

znanja. 

Izvajalec 

ima 

korekten 

odnos.  

Izvajalec 

je za 

študente 

dosegljiv 

po e-

pošti, 

govorilni

h urah ali 

na drug 

način 

(pravoča

sna 

odzivnos

t 

izvajalca)

.  

Povratne 

informaci

je 

izvajalca 

so 

vsebinsk

o 

ustrezne. 

Začetek 

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca 

je 

skladen z 

urnikom. 

Zaključe

k izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca 

je 

skladen z 

urnikom. 

Gledano 

v celoti je 

bilo delo 

izvajalca 

ustrezno. 

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 

 št. 

(n) 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

Povprečn

a ocena 

 

Predavatelj 1 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 2 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 3 1 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,89 

Predavatelj 4 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 5 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 6 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Predavatelj 7 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  4,86 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,98 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,86 in 5,00. Skupna povprečna ocena je 4,98. Gledano na celoten sklop 

vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 4,89 in 5,00. 

 

7.3.3 Analiza rezultatov ankete z izvedbo vaj pri posameznem predmetu 

in visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izrednem študiju v klasični 

obliki (magistrski program) 

 

Tabela 71. Povprečna ocena glede zadovoljstva z izvedbo vaj pri posameznem predmetu 

 

 Vsebina 
vaj je 
ustrezna 

Znanje, 
pridobljeno pri 
vajah 
ocenjujem kot 
koristno 

Snov pri 
vajah 
ocenjujem 
kot ustrezno 
po obsegu 

Snov pri 
vajah  ocenjujem kot 
ustrezno po 
zahtevnosti 

SKUPNA 
POVP. 
OCENA 

 št. 
(n) 

povp. 
ocena 

povp. ocena povp. ocena povp. ocena  

ARTP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

EM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

IPMAT 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

MPP 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

MZRD 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RSM 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

SKUPAJ  4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 

 

Študenti so ocenili, da so v povprečju zadovoljni z vsebino pri posameznih vajah. Skupna povprečna 

ocena pri vseh predmetih je 4,67. Povprečne ocene predmetov se gibljejo med 3,00 in 5,00. 

 
 
Tabela 72. Povprečna visokošolskih učiteljev in sodelavcev pri posameznem predmetu (laboratorijske 

vaje) 

 
 Usmeritve, 

prejete s 

strani 

izvajalca 

na začetku 

izvedbe 

vaj so 

ustrezne.  

Izvajalec je 

vzbudil 

zanimanje 

za vsebino 

predmeta. 

Izvajalec 

ima veliko 

strokovne

ga znanja. 

Izvajalec 

ima 

korekten 

odnos. 

Izvajalec je 

za 

študente 

dosegljiv 

po e-pošti, 

govorilnih 

urah ali na 

drug način 

(pravočas

na 

odzivnost 

izvajalca). 

Povratne 

informacij

e izvajalca 

so 

vsebinsko 

ustrezne. 

Začetek 

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca je 

skladen z 

urnikom.  

Zaključek  

izvedbe 

predmeta 

s strani 

izvajalca je 

skladen z 

urnikom.  

Gledano v 

celoti je 

bilo delo 

izvajalca 

ustrezno. 

SKUPNA 

POVP. 

OCENA 
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 št. 

(n) 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

povp. 
ocena 

Predavatelj 1 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 2 1 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,56 

Predavatelj 3 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Predavatelj 4 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 5 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Predavatelj 6 1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

  4,50 4,50 4,67 4,67 4,67 4,50 4,67 4,67 4,50 4,59 

 

Povprečna ocena glede ocenjevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev glede na posamezna 

vprašanja se giblje med 4,50 in 4,67.  

 

Gledano na celoten sklop vprašanj pa se ocene pri visokošolskih učiteljih in sodelavcih gibljejo med 3,00 

in 5,00, povprečna ocena vseh visokošolskih učiteljev in sodelavcev je 4,59. 

 

 

7.3.4 Podatki o prisotnosti na predavanjih in vajah za posamezni predmet 
 

Spodaj prikazana Tabela 28 predstavlja rezultate, pridobljene na osnovi odgovorov na dve 

vprašanji v razdelku vprašalnika. 

 

Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalcem  

Prosimo vas, da ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah: 

Možni odgovori:  1  0-20%      2   21-40%      3   41-60%       4   61-80%      5   81-100%, 

 

Tabela 73. Prisotnost študentov na organiziranih oblikah izobraževalnega dela in ocena primernosti 

obsega snovi 

 
OZNAKA 
PREDMETA 

PREDMET Prisotnost 
predavanja (%) 

Prisotnost 
vaje (%) 

ARTP Avtomatizacija in robotizacija tehnoloških 
procesov 

od 61 % do 80 % od 41 % do 60 
% 

EM Eksperimentalne metode od 81 % do 100 % od 81 % do 
100 % 

IPMAT Izbrana poglavja iz matematike od 81 % do 100 % od 81 % do 
100 % 

MPP Menedžment procesov s projektno nalogo od 81 % do 100 % od 81 % do 
100 % 

MZRD Metode znanstveno raziskovalnega  dela od 81 % do 100 % od 81 % do 
100 % 
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RSM Razvoj sodobnih materialov od 81 % do 100 % od 81 % do 
100 % 

 

Prisotnost študentov na vajah se giblje med 81 % in 100 %. Iz tabele je razvidno, da je prisotnost 

približno enaka na predavanjih in na vajah.  

 

7.3.5 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in 

izvajalci 
 

Iz analize je razvidno, da sta na študentsko anketo odgovarjal dva študenta, od skupno 10. Ocena 

obeh študenta sicer nakazuje na zadovoljstvo z izvedbo pri posameznem predmetu.  

 

Najvišje ocenjene trditve pri ocenjevanju predavanj pri vseh predmetih na izrednem študiju v 

klasični obliki: 

 Gradivo v e-učilnici je dostopno (4,83). 

 Gradivo v e-učilnici je funkcionalno  (4,50). 

 Gradivo v e-učilnici je razumljivo  (4,50). 

 Gradivo v e-učilnici je razumljivo (4,50). 

 Gradivo v e-učilnici je učinkovito (4,50). 

 

Povprečne ocene glede primernosti kreditnih točk glede na dejanski obseg se gibljejo med 4,50 in 

5,00, gledano na vse predmete pa je povprečna ocena 4,58. 

 

Najnižje ocenjene trditve: 

 Gradivo v e-učilnici je uporabno (4,17). 

 Gradivo v e-učilnici je enostavno za uporabo (4,33). 

 Gradivo v e-učilnici je pregledno (4,33). 

 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povprečno oceno 5,00, najnižje pa 3,78, skupna povprečna ocena 

vseh predavateljev je 4,72. 

 

Najnižje ocenjene trditve pri ocenjevanju z izvedbo predmetov na izrednem študiju na študiju na 

daljavo: 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot ustrezno po obsegu (4,71). 

 Snov pri predmetu ocenjujem kot koristno (4,86). 

 Imam dostop do interneta in nemoteno delam brez tehničnih težav (4,86). 

 Gradivo v e-učilnici je razumljivo (4,86). 

 Gradivo v e-učilnici je učinkovito (4,86).  
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Povprečne ocene glede primernosti kreditnih točk glede na dejanski obseg se gibljejo med 2,00 in 

5,00, gledano na vse predmete pa je povprečna ocena 4,57. 

 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povprečno oceno 5,00, najnižje pa 4,89, skupna povprečna ocena 

vseh predavateljev je 4,98. 

 

Najnižje ocenjene trditve pri ocenjevanju vaj na izrednem študiju v klasični obliki: 

 Usmeritve, prejete s strani izvajalca na začetku izvedbe vaj so ustrezne (4,50). 

 Izvajalec je vzbudil zanimanje za vsebino predmeta (4,50). 

 Povratne informacije izvajalca so vsebinsko ustrezne (4,50). 

 Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno (4,50). 

 

Najvišje ocenjeni predavatelj ima povprečno oceno 5,00, najnižje pa 3,00, skupna povprečna ocena 

vseh predavateljev je 4,59. 

 

Komentarji pri predmetih:  

 ARTP: »Za še uspešnejšo izvedbo spletnih konferenc v VOX-u (ARNES), izvajalcem predmeta 

nabavite primerne kamere, katere bodo omogočale ustrezno VIDLJIVOST na tablo v kolikor 

predavatelj uporablja tudi tablo. Hvala.« 

 IPMAT: »Pozdravljeni, v celoti sem zelo zadovoljen z izvedbo predavanj.  

Edina pripomba je pa, da se tako obsežen in kompleksen predmet težko dobro naštudira v tem 

času dobrega meseca. Priporočam, da v naslednjih letih povečate čas za izvedbo predmeta.« 

 MZRD: »Velika zahvala nosilki predmeta za odzivnost in pomoč pri študijskih vprašanjih.« 

 

Relativno visoke ocene pri korektnosti odnosa predavateljev s študenti ter zadovoljstvo z njihovim 

strokovnim znanjem, kažejo, da je pedagoški pristop v povprečju ustrezen.  

 

Kot prednosti se poudarjajo točnost pri začetkih in zaključkih predavanj, korekten odnos do 

študentov in ustrezna vsebina predmetov. Uskladitev pričakovanj je zelo pomembna, še posebej 

ob dejstvu, da imamo izredne študente, ki imajo svoje delovne urnike zelo zapolnjene.   

 

Ugotavljamo, da je izpolnjevanje študentskih anket zelo majno, pri čemer pa je potrebno izpostaviti, 

da študenti svoja mnenja in predloge pri posameznih predmetih sproti sporočanjo neposredno 

referatu ali dekanu, tako da odprava pomakljivosti poteka tekom študijskega leta.  

 

Komisija za Kakovost in evalvacije je na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 

2016/2017 predlagala naslednje ukrepe: 
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 Spodbuditi študente k aktivnemu izpolnjevanju študentskih anket. 

 Spodbuja in omogoča se vključevanje gostujočih ekspertov pri izvedbi predmeta. 

 Posodobitev e-gradiva pri posameznih predmetih v spletni učilnici Moodle. 

 Ustrezna časovna razporeditev terminov za izvedbo posameznega predmeta. 

 Za uspešnejšo izvedbo spletnih konferenc v VOX-u se vodstvu predlaga nakup ustrezne 

tehnične opreme. 

 

7.4 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S FAKULTETO IN Z 

ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

 

7.4.1 Rezultati ankete o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo 

študijskega procesa 

 

Anketo o zadovoljstvu s fakulteto in organizacijo dela so študentje izpolnjevali po koncu predavanj 

v študijskem letu 2016/2017 in je zajemala ocenjevanje: 

1. primernosti prostorov za študij,  

2. delo referata,  

3. zadovoljstva z računalniško opremo, 

4. zadovoljstva s spletno stranjo, 

5. organizacijo izpitov, 

6. zadovoljstva s študijem na fakulteti FINI Novo mesto. 

 

Tabela 74 prikazuje stanje za študijsko leto 2016/2017, v primerjavi s študijskim letom 2012/2013, 
2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016. 
 

Tabela 74. Zadovoljstvo s fakulteto in organizacijo dela 

 
vprašanja povprečna ocena 

2016/2017 
povprečna ocena 

2015/2016 
povprečna ocena 

2014/2015 
povprečna ocena 

2013/2014 
povprečna ocena 

2012/2013 

(na anketo je 
odgovorilo 25 
študentov) 

(na anketo je 
odgovorilo 43 
študentov) 

Primernost prostorov 
za študij  

          

Predavalnice so dovolj 
prostorne za študente. 

4,52 4,5 4,76 4,64 4,4 

Prostor, kjer potekajo 
predavanja, je dovolj 
svetel. 

4,48 4,4 4,86 4,52 4,38 

Ozvočenje v 
predavalnici je 
primerno. 

3,92 4,08 4,69 4,22 4,03 

Avdiovizualna oprema 
je primerna. 

4,25 4,2 4,64 4,3 4,13 

Predavanj ne moti hrup 
iz okolice. 

4,12 4,42 4,32 4,57 4,13 
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Zadovoljstvo z delom 
referata 

     

Na moja vprašanja se 
v referatu odzovejo 
ažurno. 

4,84 5 4,72 4,43 4,8 

Zadovoljen sem z 
ažurnim 
posredovanjem 
informacij s strani 
referata. 

4,76 5 4,76 4,35 4,5 

Pri nastalih težavah mi 
pomagajo najti rešitev. 

4,76 5 4,72 4,35 4,8 

Gledano v celoti sem z 
delom referata 
zadovoljen. 

4,88 5 4,72 4,65 4,72 

Delovni čas referata je 
ustrezen. 

4,36 4,67 4,46 4,04 4,36 

       

Zadovoljstvo s spletno 
stranjo  

     

Vsebina spletne strani 4,56 4,67 4,14 4,3 4,03 

Preglednost spletne 
strani 

4,24 4,17 4,03 4,39 3,71 

Uporabnost spletne 
strani 

4,44 4,7 4,1 4,3 4 

       

Organizacija izpitov      

Izpitni roki so 
predpisani dovolj 
pogosto. 

4,48 4,58 4,24 4,35 4,63 

Predavalnice na izpitu 
so dovolj prostorne. 

4,64 4,5 4,72 4,35 4,63 

Objava izpitnih 
rezultatov je ažurna. 

4,28 4,5 4,38 4,17 4,18 

Gledano v celoti sem z 
organizacijo izpitov 
zadovoljen. 

4,6 4,5 4,48 4,43 4,47 

       

Kako zadovoljni ste s 
študijem na FINI Novo 
mesto? 

4,64 4,7 4,07 4,04 4,31 

POVPREČNA OCENA 4,49 4,59 4,49 4,33 4,34 

 

 

7.4.2 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo 

študijskega procesa 

 

V povprečju je splošna ocena zelo dobra in se je v primerjavi s študijskem letom 2015/2016 boljša. 

Razvidno je, da nobena spraševana kategorija v študijskem letu 2015/2016 nima povprečne ocene 

pod 4,00. Razvidno je, da so v večini povprečne ocene pri spraševanih kategorijah boljše v 

primerjavi z lanskim študijskim letom, kakor tudi v primerjavi z predhodnimi leti. 

 

Najvišje ocenjene trditve: 

 Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen (4,88). 

 Na moja vprašanja se v referatu odzovejo ažurno. (4,84). 
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 Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem informacij s strani referata (4,76). 

 Pri nastalih težavah mi pomagajo najti rešitev (4,76). 

 Predavalnice na izpitu do dovolj prostorne (4,64). 

 Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo mesto (4,64). 

 

Najnižje ocenjene trditve: 

 Ozvočenje v predavalnici je primerno. (3,92). 

 Predavanj ne moti hrup iz okolice (4,12). 

 Preglednost spletne strani (4,24). 

 

Glede na preteklo obdobje se je rezultat izboljšal pri naslednjih trditvah: 

 Preglednost spletne strani (iz 4,17 na 4,24). 

 Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne (iz 4,5 na 4,64). 

 Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov zadovoljen (iz 4,5 na 4,6). 

 

V povprečju je ocena o fakulteti in strokovnih službah dobra in je primerljiva z rezultati preteklih 

študijskih let. Celoten sklop je ocenjen slabše kot leto poprej (iz 4,59 na 4,49). Ocenjen je enako 

kot študijsko leto 2014/2015 in boljše kot študijski leti 2013/2014, 2012/2013 (4,33 in 4,34).  

 

V povprečju so študentje z delom referata in razmerami v predavalnicah (predavalnice, oprema) na 

fakulteti zadovoljni. 

 

Komisija za Kakovost in evalvacije  je na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 

2015/2016 predlagala naslednji ukrep: 

 Povečati preglednost spletne strani, tako da se na spletno stran vzpostavi iskalnik. 

 

Predlog je bil realiziran. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2016/2017: 

 Za uspešnejšo izvedbo spletnih konferenc v VOX-u se predlaga nakup ustrezne tehnične 

opreme. 
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7.4.3 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 75. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 v okviru obstoječih kapacitet vzpostaviti 
skupen prostor za druženje študentov pred 
in po predavanjih, kot tudi prostor za 
izvedbo govorilnih ur; 

dekan  2016/2017  delno 
realizirano, 
čitalnica kot 
skupni prostor, 
vendar ni v 
bližini referata. 

2 prenova spletne strani; vodja referata 30.9.2017 nerealizirano in 
prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

3 usposabljanje strokovnih delavcev v 
referatu 

dekan 30.9.2017 delno 
realizirano, 
stalna naloga. 

 

7.4.5 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Tabela 76. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 v okviru obstoječih kapacitet vzpostaviti skupen 
prostor za druženje študentov pred in po 
predavanjih;  

dekan  2017/2018  

2 prenova spletne strani; vodja referata 2017/2018 

3 usposabljanje strokovnih delavcev v referatu; dekan 2017/2018 

4 nakup dodatne tehnične opreme za izvedbo spletnih 
konferenc pri izvedbi izrednega študija v obliki 
študija na daljavo. 

vodja referata 2017/2018 

 

 

7.5 ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S 

KNJIŽNICO FINI NOVO MESTO 

 
Anketo o zadovoljstvu knjižnico FINI Novo mesto so študentje izpolnjevali po koncu predavanj v 
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študijskem letu 2014/2015 in je zajemala ocenjevanje: 

 

1. Založenost knjižnice s strokovnim gradivom je ustrezna. 

2. Če ugotovim, da gradivo manjka, knjižničarju sugeriram nakup. 

3. V knjižnici uporabljam internet in COBISS/OPAC. 

4. Čeprav ne študiram na enoti v Novem mestu, mi je gradivo iz knjižnice dostopno. 

5. Informacije o knjižnici in dostopnem gradivu po navadi najprej preverim preko spletne 

strani. 

6. Četudi iskanega gradiva v knjižnici ni na zalogi, poskrbijo, da dobim naročeno gradivo. 

7. Naročeno gradivo dobim pravočasno. 

8. Čas izposoje knjig je ustrezno dolg. 

9. Knjižnica je dovolj prostorna. 

10. Gradivo v knjižnici je pregledno urejeno. 

11. Delovni čas knjižnice je ustrezen. 

12. S strokovno pomočjo knjižničarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen. 

13. Knjižničar ima korekten odnos do študentov. 

14. Strokovna področja so dovolj založena. 

 

Tabela 77 prikazuje zadovoljstvo s knjižnico za študijsko leto 2016/2017, v primerjavi s študijskim letom 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016. 

 

Tabela 77. Zadovoljstvo s knjižnico FINI Novo mesto 

 

 
VPRAŠANJA 

POVPREČNA OCENA 
2016/2017, (na anketo je 
odgovorilo 25 študentov) 

POVPREČNA OCENA 
2015/2016 

POVPREČNA OCENA 
2014/2015 

Založenost knjižnice s 
strokovnim gradivom je 
ustrezna. 

2,92 3,9 3,67 

Če ugotovim, da gradivo 
manjka, knjižničarju 
sugeriram nakup. 

2,71 2,75 2 

V knjižnici uporabljam 
internet in COBISS/OPAC. 

2,88 2,67 4 

Čeprav ne študiram na 
enoti v Novem mestu, mi 
je gradivo iz knjižnice 
dostopno. 

2,96 3,3 3 

Informacije o knjižnici in 
dostopnem gradivu po 
navadi najprej preverim 
preko spletne strani. 

3,09 3,08 4,67 

Četudi iskanega gradiva v 
knjižnici ni na zalogi, 
poskrbijo, da dobim 
naročeno gradivo. 

3,04 3 3,67 

Naročeno gradivo dobim 
pravočasno. 

3,09 3,3 3,75 

Čas izposoje knjig je 
ustrezno dolg. 

3,13 3,75 4 
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Knjižnica je dovolj 
prostorna. 

3,22 3,83 4 

Gradivo v knjižnici je 
pregledno urejeno. 

3,17 4 4,25 

Delovni čas knjižnice je 
ustrezen. 

3,18 3,5 3,75 

S strokovno pomočjo 
knjižničarja pri izbiri 
gradiva sem zadovoljen. 

3,30 3,8 4,5 

Knjižničar ima korekten 
odnos do študentov. 

3,35 3,92 5 

Strokovna področja so 
dovolj založena. 

3 3,4 3,75 

POVPREČNA OCENA  3,07 3,4 3,86 

 

V povprečju je splošna ocena ocenjena na 3,07 in je nižja kot v študijskem letu 2015/2016. 

 

Najvišje ocenjene trditve: 

 Knjižničar ima korekten odnos do študentov (3,35). 

 S strokovno pomočjo knjižničarja pri izbiri gradiva sem zadovoljen (3,30). 

 Knjižnica je dovolj prostorna (3,22). 

 

Najnižje ocenjene trditve: 

 Če ugotovim, da gradivo manjka, knjižničarju sugeriram nakup (2,71). 

 V knjižnici uporabljam internet in COBISS/OPAC (2,88). 

 Zadolženost knjižnice s strokovnim gradivom je ustrezna (2,92). 

 

V povprečju je ocena o zadovoljstvu s knjižnico ocenjena nekoliko nižje. V povprečju se ocene 

gibljejo med 2,71 in 3,35. 

 

Komisija za Kakovost in evalvacije je na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 

2015/2016 predlagala naslednji ukrep: 

 

 V prihodnjem študijskem letu bo potrebno še povečati založenost knjižnice s strokovnim 

gradivom. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2017/2018: 

 Potrebno bo še povečati založenost knjižnice s strokovnim in znanstvenim gradivom. 

 

7.5.1 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 78. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2015/2016 
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Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 povečanje števila knjižničnega gradiva s 
področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, 
knjižnica 

2016/2017 delno 
realizirano, 
prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

2 povečanje števila digitalnih baz podatkov 
s področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, 
knjižnica 

2016/2017 delno 
realizirano, 
prenos v 
naslednjo 
študijsko leto 

 
 

7.5.2 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 

Tabela 79. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 povečanje števila knjižničnega gradiva s 
področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, 
knjižnica, prodekan za 
znanstveno-raziskovalno delo 

30.9.2018 

2 povečanje števila digitalnih baz podatkov s 
področij študijskih programov ter 
znanstveno-raziskovalnih in strokovnih 
področij zavoda; 

dekan, 
knjižnica, prodekan za 
znanstveno-raziskovalno delo 

30.9.2018 

 

 

7.6 ANKETA O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI STROKOVNE PRAKSE 

 

Strokovna praksa se opravlja v gospodarski ali negospodarski organizaciji primerni študijskemu  

programu. 

 

Program prakse je zasnovan v skladu z vsebinskimi področji programa Inženiring in vozila: 

 tehnologije, 

 materiali, 

 projektiranje, 

 avtomobilizem, 

 gospodarjenje z okoljem, 

 informatika in komunikacije, 
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 gospodarsko pravo in lastnina, 

 logistika, 

 trženje, proizvodnja, tehnologije in razvoj, 

 poslovno komuniciranje in odnosi, 

 kakovost in poslovna odličnost, 

 vzdrževanje naprav, 

 varstvo pri delu. 

 

Cilj strokovne prakse je: 

 razvoj splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc  

 spoznavanje značilnosti delovanja in organiziranja poslovnega okolja ter timskega dela, 

 usposabljanje za vodenje dokumentacije in poročanje, 

 spoštovanje moralno etičnih vrednot v odnosu in odgovornosti do dela in sodelavcev, 

 ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za študenta, 

 izoblikovanje študentovih usmeritev za bodoče zaposlitve, 

 pridobivanje delovnih navad in poslovnih veščin, 

 ustvarjanje mreže poslovnih stikov, 

 dvig prepoznavnosti študenta in fakultete med izvajalci prakse, 

 vzpostavitev sodelovanja z gospodarskimi in negospodarskimi subjekti, 

 prenos teoretičnih spoznanj v prakso. 

 

Študent po končani praksi izdela pisno poročilo o strokovni praksi, v obsegu od 10 do 20 strani, v 

katerem predstavi določen problem, izziv, aktivnost ali projekt iz organizacije, ki ga je spoznal in v 

katerem je bil udeležen, ali ki je povezan z njegovim delom v organizaciji.  

 

Anketa o organizaciji in izvedbi strokovne prakse so študenti in mentorji izpolnjevali po končani strokovni 

praksi.  

 

Na fakulteti so pretežno vpisani študenti, ki so zaposleni in uveljavljajo delovne izkušnje za priznavanje 

strokovne prakse. V študijskem letu 2016/2017 je strokovno prakso opravljal en študent 3. letnika. 

Strokovna praksa je potekala 360 delovnih ur oz. 45 delovnih dni strnjeno in neposredno v delovnem 

okolju različnih gospodarskih družb. 

 

Tabela 80. Pregled realizacije strokovne prakse v študijskem letu 2016/2017 

 

 Število 

študenti na strokovni praksi 1 

delovne organizacije, ki so sprejele študente na strokovno prakso 1 

mentorji strokovne prakse 1 

 

 

 

Tabela 81. Delovne organizacije, v katerih so študenti opravljali strokovno prakso 

 

Organizacija 

Revoz d.d. Novo mesto 
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7.6.1 Analiza ankete o strokovni praksi za študente 

 

Tabela 82. Anketa o strokovni praksi za študente 

 
VPRAŠANJA 

 

Študijsko leto 2016/2017 

V času delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretična znanja, pridobljena 

med študijem. 

4 

Spoznal sem:  

 vrsto dejavnosti podjetja / 

 položaj podjetja v okolju 5 

 organiziranost podjetja 5 

 materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja 5 

 različna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-teh 4 

V času delovne prakse sem se vključeval v konkretno delo. 4 

Omogočeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu 5 

Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje nalog. 5 

Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja v podjetju. 5 

Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti na delu. 5 

Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 3 

Sodeloval sem pri pripravi projektov. 4 

Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso. 5 

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno  in korektno. 5 

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, poučno  in 

korektno. 

5 

SKUPAJ 4,6 

 

V povprečju je splošna ocena 4,6, kar je višje od povprečja. 

 

V povprečju je ocena o zadovoljstvu z izvedbo strokovne prakse ocenjena zelo dobro.  

 

7.6.2 Analiza ankete o strokovni praksi za mentorje 

 

Anketa o strokovni praksi za mentorje je razdeljena na dva dela in zajema: 

 delo študenta 

 delo mentorja 
 

Tabela 83. Stališča mentorjev glede dela študentov na strokovni praksi 
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A. DELO ŠTUDENTA 

Študijsko leto 

2016/2017 

V času delovne prakse je študent spoznal: 
 

 vrsto dejavnosti podjetja 5 

 položaj podjetja v okolju 5 

 organiziranost podjetja 5 

 materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja 4 

 pristope in rezultate uspešnosti poslovanja podjetja 4 

 različna delovna mesta in poklice 5 

 izdelavo operativnih projektnih nalog s področja organizacije in 
priprave zagotavljanja celovite kakovosti delovnih procesov 

5 

Sodeloval je pri pripravi projektov. 5 

SKUPAJ 4,75 

 

Tabela 84. Stališča mentorjev glede njihovega dela s študenti na strokovni praksi 

 

 

B. DELO MENTORJA 

Študijsko leto  
2016/2017 

Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri delu 5 

Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 5 

Sodeloval sem pri pripravi projektov. 4 

Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso. 5 

Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in 

korektno. 

5 

Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, 

poučno  in korektno. 

5 

Menim, da je v podjetju dovolj možnosti za opravljanje delovne prakse na 

predvidenih področjih. 

5 

Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro. 5 

Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran. 5 

Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse. 4 

* Pri izvajanju mentorstva sem najbolj pogrešal: Usmeritve 

koordinatorja za 

prakso iz DCU. 
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*Pri izvajanju mentorstva sem koristil naslednjo literaturo: Gradivo RPES. 

*Za izboljšanje kakovosti delovne prakse predlagam: Določitev mentorstva 

že pred začetkom. 

*Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so:  

SKUPAJ 4,8 

 

V povprečju je splošna ocena 4,8, kar je višje od povprečja. V povprečju je ocena o zadovoljstvu dela 
študentov na strokovni praksi ocenjena zelo dobro.  
 
Tabela 85. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK Realizacija 

1 izobraževanje mentorjev; nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2016/2017 Delno realizirano. 
Mentorji so se 
izobraževali v 
okviru lastnega 
podjetja 

2 posodobitev ankete o strokovni 
praksi; 

nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2016/2017 Realizirano. 

3 obiskovanje študentov na praksi. nosilec predmeta 
Strokovna praksa 

2016/2017 Nerealizirano. 

 
Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018: 

- izobraževanje mentorjev,  

- obiskovanje študentov na praksi in 

- posodobitev ankete o strokovni praksi za mentorje. 

 

 

7.7 ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI 

DIPLOMANTOV FAKULTETE 

Anketo o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI izpolnjujejo diplomanti po zagovoru diplomske 

naloge. V študijskem letu 2016/2017 je diplomiralo 10 študentov.  

 

Na anketo je odgovorilo 6 diplomantov. Od tega 5 moških in 1 ženska, vsi so zaključili visokošolski 

študijski program. Večina anketirancev (67%) je v starostni skupini od 26 do 32 let.   

Graf 3: Starostna struktura diplomantov 



 

 
198 

 

 
 

Večina anketiranih diplomantov je diplomirala v mesecu septembru 2017 (4), 2 anketiranca sta 

diplomirala julija 2017. Od tega so 4 odgovorili, da nimajo namena nadaljevati študija, medtem ko sta 2 

odgovorila, da bosta nadaljevala študij. 5 od 6 anketirancev je navedlo, da bi se ponovno odločili za isti 

program na isti fakulteti. 1 anketiranec na ta sklop vprašanj ni odgovarjal.  

 

V nadaljevanju vprašanj je 1 anketiranec izrazil, da ima namen nadaljevati študij takoj po zaključku in 

na fakulteti, kjer je končal predhodni študij. Odločitev temelji na želji po prekvalifikaciji.  

 

Nadaljna analiza se nanaša na zaposlitev.  

 

- Vsi anketiranih diplomanti so zaposlenih, in sicer 4 za nedoločen čas, medmet ko sta 2 zaposlena 

za določen čas. 

- Višina bruto mesečnega dohodka se giblje med 1200-1700 € (3 anketirani diplomanti), med 1700 – 

2300 (2 anketirana diplomanta). En anketirani diplomant na vprašanje ni želel odgovoriti. 

- Z iskanjem zaposlitve so 3 anketirani diplomanti pričeli z iskanjem zaposlitve že v času študija, 2 

diplomanta pa sta priložnost za delo dobila brez aktivnega iskanja. 

- Zaposlitev so dobili s pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba, s pomočjo 

kariernega centra, veze in poznanstva.  

- Prvo zaposlitev je 1 diplomant dobil takoj po zaključku študija, 3 diplomanti že v času študija in 1 

pred vpisom na študij. 

- Za opravljanje dela na prvem delovnem mestu se je 1 diplomant moral dodatno usposabljati dodatno 

s pomočjo lastnega dodatnega samostojnega študija, medtem ko se ostali 4 niso. 

 

Trenutno je zaposlenih 5 anketiranih v Sloveniji in en v tujini. Večina je zaposlenih na področju na 

katerem so diplomirali (4 anketirani) in 1 na drugem področju. V javnem sektorju je zaposlen 1 diplomant, 

preostali so v zasebnem sektorju. Ugotavlja se, da je en diplomant zaposlen na nižji ravni od pridobljene 

izobrazbe, medtem ko so 4 zaposleni na ravni, ki ustreza pridobljeni izobrazbi. 
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Tabela 86. Uporabnost študijskega programa 

 

V kolikšni meri je bil vaš študijski program dobra 

osnova za:  

POVP. OCENA 

Pridobitev zaposlitve 4,60 

Opravljanje vašega sedanjega dela 4,40 

Nadaljnjo kariero 4,80 

Vaš osebni razvoj 4,80 

SKUPNA POVPREČNA OCENA 4,65 

 

Diplomanti so ocenili, da je bil študijski program najboljša osnova za nadaljnjo kariero in osebni 

razvoj (4,80). Slabše sta ocenjeni trditvi, da je bil študijski program dobra osnova za pridobitev 

zaposlitve (4,60) in za opravljanje njihovega sedanjega dela (4,40). 

 

Tabela 87. Ocene pridobljenih kompetenc 

 

 

 

POVP. 

OCENA 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na 

tehničnem področju. 

4,80 

Usposobljenost za kritično presojanje. 4,60 

Sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v prakso. 4,60 

Samostojnost v strokovnem delu. 4,80 

Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in 

mednarodnem poslovnem svetu z uporabo slovenskega in tujih 

jezikov. 

4,60 

Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov. 4,80 

Sposobnost povezovanja znanja različnih področij in njegova 

uporaba. 

4,60 

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike. 4,00 

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije. 4,60 

Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije z nabori programskih orodij in računalniških 

sistemov ter elektronskega poslovanja. 

4,60 

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter varovanja 

okolja. 

4,20 

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja motivacije 

in reševanja konfliktov. 

4,50 

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij 

proizvodnje, tehnologije in razvoja. 

4,60 

Sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s področja 

statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v praksi – aplikacije. 

4,00 

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih 

predmetov. 

3,80 
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Poznavanje tehničnih lastnosti materialov in proizvodov. 4,20 

Povezovanje in uporabljanje metod celovite kakovosti 

proizvodov in storitev. 

4,00 

Poznavanje zakonodaje na področju tehnike in poslovanja. 4,20 

Usposobljenost za vodenje del. 4,25 

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij. 4,20 

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne organiziranosti. 4,00 

Poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa. 3,80 

Poznavanje delovne zakonodaje. 3,50 

Poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske industrije. 4,75 

Sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih naprav. 4,40 

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in naprav. 4,00 

SKUPNA POVPREČNA OCENA 4,32 

 

Najvišje ocenjene trditve o pridobljenih kompetencah so: 

 Sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov na tehničnem področju (4,80). 

 Samostojnost v strokovnem delu (4,80). 

 Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov (4,80). 

 Usposobljenost za kritično presojanje (4,60). 

 Sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v prakso (4,60). 

 Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in mednarodnem poslovnem svetu z 

uporabo slovenskega in tujih jezikov (4,60). 

 Sposobnost povezovanja znanja različnih področij in njegova uporaba (4,60). 

 Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije (4,60). 

 Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije z nabori programskih 

orodij in računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja (4,60). 

 Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja 

(4,60). 

 

Najnižje ocenjene trditve o pridobljenih kompetencah: 

 Poznavanje delovne zakonodaje (3,50). 

 Poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega procesa (3,80). 

 Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj različnih predmetov (3,80). 

 

Na vprašanje Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra, polovica (3) anketirancev 

odgovarja, da zelo slabo pozna aktivnosti Kariernega centra, polovica (3) na to vprašanje ni 

odgovarjala. Je pa večina (5) odgovorila, da imajo interes za vseživljenjsko učenje, ohranjanje stika 

z razvojem stroke.  

 

Komisija za Kakovost in evalvacije na podlagi rezultatov analize anket za študijsko leto 2016/2017 

predlaga navedene ukrepe. 

 

Predlog ukrepov na podlagi rezultatov anketa za študijsko leto 2017/2018: 

 Okrepiti aktivnosti Kariernega centra FINI in Alumni kluba. 
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7.8 ANKETA O ZADOVOLJSTVU PREDAVATELJEV S FAKULTETO 

IN ORGANIZACIJO ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

 

7.8.1 Rezultati ankete o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in 

organizacijo študijskega procesa 
 
Anketo o zadovoljstvu visokošolskih učiteljev in sodelavcev s fakulteto in organizacijo študijskega 

procesa so predavatelji izpolnjevali po koncu predavanj v študijskem letu 2016/2017 in je zajemala 

ocenjevanje: 

1. zadovoljstvo z možnostjo usposabljanja in pripravljenost po dodatnem usposabljanju,  

2. zadovoljstvo z delom in organizacijo študijskega procesa na FINI Novo mesto, 

3. zadovoljstvo z delom referata in razmerami v predavalnicah na FINI Novo mesto. 

 

V študijskem letu 2016/2017 je v procesu delovanja fakultete sodelovalo skupaj 45 visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev, na anketo pa je skupno odgovorilo 9 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 

kar predstavlja 20 % odgovorov. 

 

Ugotavljamo, da 56 %visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti poučevanje predstavlja 

njihovo primarno dejavnost. 

 

Graf 4. Prevladujoči delež poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

 

 

Največ visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje več kot 21 let (44 %), medtem ko ostalih 56 

% visokošolskih učiteljev in sodelavcev poučuje manj kot 21 let. 22 % visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev na fakulteti poučuje od 1 do 5 let. Visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki poučuje od 

6 do 10 let je 11 %, v enakem obsegu je tudi odstotek učiteljev, ki poučujejo od 11 do 15 let in od 

16 do 20 let. 

 

56%
44%

Ali je poučevanje vaše primarno delo?

DA NE
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Graf 5. Število let poučevanja visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti 

 

 

 

Povprečna ocena zadovoljstva predavateljev z možnostjo usposabljanja je 4,14 (iz 4,26), pri čemer 

je potrebno izpostaviti, da se zdi visokošolskim učiteljem in sodelavcem izpopolnjevanje na 

področju pedagoškega dela zelo pomembno (4,63). Rezultati ankete tudi kažejo, da je v povprečju 

večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev mnenja, da znajo z uporabo raznolikih načinov in 

metod dela doseči, da si udeleženci pridobijo ustrezne kompetence določene v učnem načrtu. V 

povprečju je povprečna ocena (2,88) o dodatnem usposabljanju na fakulteti v študijskem letu 

2016/2017 za namen poučevanja nižja kot leto poprej (3,59).  

 

Tabela 88. Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z možnostjo 

usposabljanja 

 
 povprečna 

ocena 
2016/2017 

povprečna 
ocena 
2015/2016 

povprečna 
ocena 
2014/2015 

povprečna 
ocena 
2013/2014 

Z uporabo raznolikih 
načinov in metod dela 
znam doseči, da si 
udeleženci pridobijo 
ustrezne kompetence 
določene v učnem 
načrtu. 

4,56 4,53 4,25 4,25 

S fakulteto želim 
aktivno sodelovati pri 
razvoju novih 
visokošolskih 
študijskih programov. 

4,5 4,65 4,2 4 

Izpopolnjevanje na 
področju pedagoškega 
dela se mi zdi zelo 
pomembno. 

4,63 4,29 4,5 4,08 

Fakulteta mi je v tem 
študijskem letu 

2,88 3,59 3,89 2,5 

Od 1 do 5 let. 
22%

Od 6 do 10 let. 
11%

Od 11 do 15 let.
11%Od 16 do 20 let.

11%

Več kot 20 let.
45%

Koliko let že poučujete?

Od 1 do 5 let. Od 6 do 10 let. Od 11 do 15 let. Od 16 do 20 let. Več kot 20 let.
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omogočila dovolj 
dodatnih usposabljanj 
za poučevanje. 

Skupna povprečna ocena 4,14 4,26 4,21 3,7 

 

Rezultati ankete so pokazali, da si 44,4 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete želi 

dodatno usposabljanje na strokovnem področju, 22,2% na pedagoško-andragoškem področju in 

33,3 % si jih želi dodatnega usposabljanja tako na pedagoško-andragoškem kot na strokovnem 

področju. 

 

Graf 6. Področje usposabljanja 

 

 

 

 

Področja, na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci na fakulteti potrebovali največ dodatnega 

znanja so enakomerno porazdeljena, pri čemer si največ visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi 

dodatna znanja iz sodobnih oblik in metod poučevanja in učenja (14,29%), sledijo področja 

individualizacije in diferenciacije izobraževalnega procesa (10,71%), uporaba sodobnih virov 

znanja (10,71%), motivacija študentov za izobraževanje (10,71%), sodobne oblike preverjanja in 

ocenjevanja znanja (10,71%) ter napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje 

mentorstva študentom pri pisanju diplomske naloge (10,71 %).  

 

Graf 7. Področja na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci fakultete potrebovali največ 

dodatnega znanja 

 

Na pedagoško-
andragoškem in 

strokovnem 
področju

33%

Predvsem na 
strokovnem 
področju. 

45%

Predvsem na 
pedagoško-
andragoškem 
področju.

22%

Ne zanima me 
dodatno 

usposabljanje na 
FINI Novo mesto.

0%
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Zadovoljiv je podatek, da si 66,67 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti želi 

dodatnega usposabljanja »več dni v študijskem letu«. 22,22 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

na fakulteti si želi en dodatni dan usposabljanja v študijskem letu.  

 

Graf 8. Čas dodatnega usposabljanja 

 

 

 

V Tabeli 34 so prikazane povprečne ocene, kjer so visokošolski učitelji in sodelavci ocenjevali 

zadovoljstvo z delom fakultete. Povprečna ocena zadovoljstva je 3,93 in je višja v primerjavi s 

preteklim študijskim letom, pri čemer so visokošolski učitelji in sodelavci najbolj zadovoljni s svojim 

urnikom in z delom na FINI Novo mesto.  

 

14,29%
3,57%

10,71%

10,71%

7,14%10,71%
7,14%

7,14%

10,71%

7,14%
10,71%

Področje dodatnega znanja

Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja.

Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev.

Individualizacija in diferenciacija izobraževalnega procesa.

Uporaba sodobnih virov znanja.

Psihologija učenja.

Motivacija študentov za izobraževanje.

Mentorstvo študetvo pri samostojnem učenju.

Svetovanje v izobraževanje odraslih.

Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja.

Različne metode samoevalvacije.

Napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje mentorstva študentom pri pisanju diplomske naloge.

22,22%

66,67%

0% 11,11%

Čas dodatnega izobraževanja

En dan v študijskem letu. Več dni v študijskem letu.

Ne želim se dodatno usposabljati. Ne vem.
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Tabela 89: Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom fakultete 

 

 povprečna 
ocena 
2016/2017 

povprečna 
ocena 
2015/2016 

povprečna 
ocena 
2014/2015 

povprečna 
ocena 
2013/2014 

Z možnostjo 
sodelovanja v 
mednarodnih 
projektih sem 
zadovoljen. 

3,75 
 

3,41 3,58 3,08 

S svojim 
urnikom sem 
zadovoljen. 

4,56 
 

4,24 4,1 3,92 

Z delom na 
FINI Novo 
mesto sem 
zadovoljen. 

4,56 
 

4,35 4,3 3,67 

Imam vpliv na 
določanje 
obsega ur pri 
mojem 
predmetu. 

3,00 
 

3,24 3,6 3,58 

Sodelovanje 
s 
predavatelji, 
ki poučujejo 
sorodne 
predmete je 
dobro. 

3,75 
 

3,76 3,89 3,5 

Vodstvo ima 
posluh za 
moje pobude. 

4,22 
 

4,29 4,3 3,83 

S politiko 
nagrajevanja 
sem 
zadovoljen. 

3,67 
 

3,59 3,2 3,5 

SKUPAJ 3,93 3,64 3,85 3,7 

 

Graf 9. Mnenje visokošolskih učiteljev in sodelavcev o prednostih fakultete 

 

 

Mnenje, kaj FINI Novo mesto ločuje od ostalih fakultet

Posluh za potrebe in želje študentov. Ugodne šolnine.

Konkurenčnost znanja diplomantov. Prepoznavnost šole.

Enkratnost študijskih vsebin. Povezanost z okoljem.
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Visokošolski učitelji in sodelavci so najbolj zadovoljni s fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja 

težav (4,67). V povprečju je ocena zadovoljstva z delom referata in razmerami v predavalnici sicer 

nižja kot preteklo študijsko leto (iz 4,70 na 4,44). 

 

Tabela 90. Povprečna ocena zadovoljstva visokošolskih učiteljev in sodelavcev z delom referata in 

razmerami v predavalnicah 

 
 povprečna 

ocena 
2016/2017 

povprečna 
ocena 
2015/2016 

povprečna 
ocena 
2014/2015 

povprečna 
ocena 
2013/2014 

Prostorske razmere so 
zadovoljive. 

4,33 
 

4,65 4,6 4,08 

Opremljenost 
predavalnic je 
zadovoljiva. 

4,33 
 

4,6 4,75 4 

Podpora referata je 
zadovoljiva. 

4,44 
 

4,76 4,75 4,33 

Informiranje je dobro. 4,44 
 

4,65 4,6 4,08 

S fleksibilnostjo in 
pripravljenostjo 
reševanja težav sem 
zadovoljen. 

4,67 
 

4,8 4,4 4,17 

SKUPAJ 4,44 
 

4,70 4,62 4,13 

 

V povprečju so visokošolski učitelji in sodelavci zadovoljni s podporo referata in dobrim 

informiranjem (4,44). Najnižje so ocenili zadovoljive prostorske razmere in zadovoljivo opremljenost 

predavalnic (4,33). 

 

 

7.8.2 Ocena rezultatov ankete o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in 

organizacijo študijskega procesa 
 

Povprečna ocena zadovoljstva predavateljev z možnostjo usposabljanja je 4,14 (iz 4,26), pri čemer 

je potrebno izpostaviti, da se večini zdi izpopolnjevanje na področju pedagoškega dela zdi zelo 

pomembno (povprečna ocena 4,63). Rezultati ankete kažejo, da je v povprečju večina 

visokošolskih učiteljev in sodelavcev mnenja, da znajo z uporabo raznolikih načinov in metod dela 

doseči, da si udeleženci pridobijo ustrezne kompetence določene v učnem načrtu. V povprečju je 

povprečna ocena o dodatnem usposabljanju na fakulteti v študijskem letu 2016/2017 za namen 

poučevanja nižja kot leto poprej (4,14). 

 

Rezultati ankete so pokazali, da si 44,4 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev fakultete želi 

dodatno usposabljanje na strokovnem področju, 22,2% na pedagoško-andragoškem področju in 

33,3 % si jih želi dodatnega usposabljanja tako na pedagoško-andragoškem kot na strokovnem 
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področju. 

 

Področja, na katerem bi visokošolski učitelji in sodelavci na fakulteti potrebovali največ dodatnega 

znanja so enakomerno porazdeljena, pri čemer si največ visokošolskih učiteljev in sodelavcev želi 

dodatna znanja iz sodobnih oblik in metod poučevanja in učenja (14,29%), sledijo področja 

individualizacije in diferenciacije izobraževalnega procesa (10,71%), uporaba sodobnih virov 

znanja (10,71%), motivacija študentov za izobraževanje (10,71%), sodobne oblike preverjanja in 

ocenjevanja znanja (10,71%) ter napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje 

mentorstva študentom pri pisanju diplomske naloge (10,71 %).  

 

Zadovoljiv je podatek, da si 66,67 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev na fakulteti želi 

dodatnega usposabljanja »več dni v študijskem letu«. 22,22 % visokošolskih učiteljev in sodelavcev 

na fakulteti si želi en dodatni dan usposabljanja v študijskem letu.  

 

Visokošolski učitelji in sodelavci so najbolj zadovoljni s fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja 

težav (4,67). V povprečju je ocena zadovoljstva z delom referata in razmerami v predavalnici sicer 

nižja kot preteklo študijsko leto (iz 4,70 na 4,44). 

 

 

7.8.3 Realizacija ukrepov 

 
Tabela 91. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 vključevanje visokošolskih učiteljev 
v mednarodne projekte; 

prodekan za 
znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2016/2017 realizirano, 
stalna 
naloga. 

2 aktiviranje intenzivnejšega 
delovanja kateder; 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje, 
prodekan za 
znanstveno-
raziskovalno delo 

2016/2017 nerealizirano
, prenos v 
naslednje 
študijsko leto 

3 usposabljanje visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev. 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2016/2017 realizirano 
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7.8.4 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Tabela 92. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 aktiviranje intenzivnejšega delovanja 
kateder. 

dekan, 
prodekan za 
izobraževanje 

2017/2018 

2 vključevanje visokošolskih učiteljev v 
mednarodne projekte; 

prodekan za znanstveno 
raziskovalno delo, 
predstojnik Inštituta 

2017/2018 

 

 

7.9 ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI 

 
Anketo za zaposlene so zaposleni izpolnjevali v septembru 2017 in je zajemala ocenjevanje: 

1. stopnjo pripadnosti na FINI Novo mesto,  

2. notranji odnos na FINI Novo mesto, 

3. sistem nagrajevanja na FINI Novo mesto, 

4. poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra na FINI Novo mesto, 

5. možnosti za usposabljanje in izobraževanje na FINI Novo mesto, 

6. zadovoljstvo z delom na FINI Novo mesto. 

 

V študijskem letu 2016/2017 je bilo na fakulteti zaposlenih 9 oseb (skupaj 6,4 FTE). Anketni 

vprašalnik se je izpolnjeval v septembru 2017, takrat je bilo na fakulteti zaposlenih 7 oseb (5,2 

FTE), na anketo sta odgovorila dva zaposlena. Vsi zaposleni opravljajo nepedagoško delo, 4 osebi 

pa poleg nepedagoškega dela opravljajo tudi pedagoško delo. Ocenjujemo, da je stopnja 

pripadnosti fakulteti zelo visoka (povprečna ocena 5,0). Vsi zaposleni so mnenja, da so ponosni, 

da delajo na fakulteti in o fakulteti v okolju govorijo pozitivno.  

 

Tabela 93. Stopnja pripadnosti fakulteti 

 

 povprečna 
ocena 

2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Zunaj fakultete 

govorim pozitivno o 

svojem delu. 

5,0 5,0 5,0 5,0 
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Rad hodim na delo. 5,0 5,0 5,0 4,75 

Ponosen sem, da 

delam na fakulteti. 

5,0 5,0 4,7 5,0 

Mislim, da je naša 

fakulteta ugledna 

ustanova. 

5,0 5,0 4,3 3,75 

SKUPAJ 5,0 5,0 4,7 4,6 

 

 

Na podlagi povprečnih ocen ugotavljamo, da so odnosi med zaposlenimi na fakulteti zelo dobri. 

 

Tabela 94. Notranji odnos na fakulteti 

 

 povprečna 
ocena 

2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Vesel sem, kadar 
lahko sodelujem v 
skupinskem delu 

5,0 5,0 5,0 5,0 

V primeru problemov 
pri opravljanju dela se 
lahko zanesem na 
pomoč sodelavcev. 

5,0 5,0 4,7 4,75 

Sodelavcem zaupam. 5,0 5,0 5 4,75 

Vem, kaj nadrejeni 
pričakuje od mene. 

5,0 5,0 4,7 4,75 

Med sodelavci ni 
škodljivega 
tekmovanja. 

5,0 5,0 4,7 4,75 

SKUPAJ 5,0 5,0 4,8 4,8 

 

Zaposleni na fakulteti se trudijo, da bi čim boljše opravljali svoje delo in so v povprečju zadovoljni s 

sistemom nagrajevanja. 

 

Tabela 95. Sistem nagrajevanja 

 

 povprečna 
ocena 

2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Trudim se, da bi čim 
boljše opravljal svoje 
delo. 

5,0 4,75 5,0 5,0 

Zadovoljen sem s plačo, 
ki jo prejemam. 

4,5 5,0 4,3 4,75 

Vodja me pohvali, kadar 5,0 4,75 4,3 4 
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dobro opravim svoje 
delo. 

Sistem napredovanja na 
delovnem mestu me 
spodbuja k boljšemu 
opravljanju dela. 

5,0 4,5 4,3 4,25 

Za večjo obremenjenost 
z delom sem ustrezno 
nagrajen. 

5,0 5,0 4 4,25 

SKUPAJ 4,9 4,8 4,4 4,45 

 

Zaposleni so dobro seznanjeni z delom, ki ga opravljajo, za delo, ki ga opravljajo dobijo primerne 

informacije in navodila. 

 

Tabela 96. Poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra 

 povprečna 
ocena 

2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Razumem vsebino 
(naravo) dela, ki ga 
opravljam 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Pri opravljanju svojega 
dela sem samostojen. 

5,0 4,75 4,7 4,75 

Imam vse možnosti, da 
sledim spremembam, ki 
vplivajo na moje delo. 

5,0 5,0 4,7 5,0 

Za delo dobim primerne 
informacije. 

5,0 5,0 4,7 4,75 

Komunikacija z vodstvom 
je ustrezna. 

5,0 5,0 5,0 4,75 

SKUPAJ 5,0 4,95 4,8 4,85 

 

Zaposleni ocenjuje, da fakulteta omogoča možnosti za usposabljanja in dodatno izobraževanje, 

vendar ne možnost napredovanja. 

 

Tabela 97. Možnosti za usposabljanje in izobraževanje 

 
 povprečna 

ocena 
2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Na fakulteti bi morali 
imeti več notranjega 
usposabljanja in 
izobraževanja 
zaposlenih. 

3,5 2,75 
 

3,33 3,75 
 

Fakulteta mi omogoča 
potrebno usposabljanje 
in izobraževanje, ki ga 
potrebujem za svoje 
delo. 

4 4,5 4,0 3,25 
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Pri usposabljanju in 
izobraževanju se 
upoštevajo tudi želje 
zaposlenih. 

5 4,75 4,3 2,5 

Z višjo izobrazbo imam 
možnost napredovanja. 

5 4,5 2,67 1,25 

SKUPAJ 4,38 4,13 3,6 2,7 

 

Zaposleni so v povprečju z delom na fakulteti zadovoljni, ker se zaposleni dobro razumejo s 

sodelavci in imajo dobre delovne pogoje. 

 

Tabela 98. Zadovoljstvo z delom na fakulteti 

 
 povprečna 

ocena 
2016/2017 

povprečna 
ocena 

2015/2016 

povprečna 
ocena 

2014/2015 

povprečna 
ocena 

2013/2014 

Delo, ki ga opravljam, mi 
je v zadovoljstvo. 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Delovni pogoji (oprema, 
prostori …) so ustrezni. 

5,0 5,0 4,67 4,5 

S sodelavci se dobro 
razumem. 

5,0 5,0 5,0 4,75 

Vodstvo me upošteva. 5,0 5,0 4,67 3,25 

Delovni čas mi ustreza. 5,0 4,75 4,3 4,75 

SKUPAJ 5,0 4,95 4,7 4,45 

 

7.9.1 Ocena rezultatov ankete za zaposlene na fakulteti 

 

Ocenjujemo, da je stopnja pripadnosti fakulteti zelo visoka (povprečna ocena 5,0) in je višja kot v 

ocenjevanem predhodnem obdobju. Vsi zaposleni so mnenja, da so ponosni, da delajo na fakulteti 

in o fakulteti v okolju govorijo pozitivno. Na podlagi povprečnih ocen ugotavljamo, da so odnosi 

med zaposlenimi na fakulteti zelo dobri ter da so zaposleni dobro seznanjeni z delom, ki ga 

opravljajo in za delo, ki ga opravljajo dobijo primerne informacije in navodila. 

 

Zaposleni so v povprečju z delom na fakulteti zadovoljni, ker se zaposleni dobro razumejo s 

sodelavci in imajo dobre delovne pogoje. 

 

7.9.2 Realizacija ukrepov 

 
Tabela 99. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJ
A 

1 Povečati delež zaposlitev zaradi 
povečanega obsega dela  

dekan 2016/2017 realizirano 
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7.9.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: Akcijski načrt 

 
Tabela 100. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 

Št. UKREPI ODGOVORNA OSEBA ROK 

1 letni razgovori z zaposlenimi dekan 2017/2018 

2 dodatna usposabljanja  dekan 2017/2018 

 

7.10 OCENA PODROČJA KAKOVOSTI IN PREDVIDENI UKREPI 

 

7.10.1 Ocena področja kakovosti 

 

1. Notranji sistem kakovosti fakultete je predpisan, primeren in učinkovit ter primerljiv v evropskem 

visokošolskem prostoru. Vsebuje vse procese, ki so pomembni za izboljševanje kakovosti delovanja 

fakultete in izvajanja študijskih programov ter omogoča sklenitev učinkovitega kroga kakovosti. 

Dejavnost fakultete se načrtuje stalno in celovito, izvajanje načrtov se redno spremlja, napake in 

pomanjkljivosti pa odpravljajo. 

 

Sistem kakovosti je predpisan s Statutom, Strategijo kakovosti in Poslovnikom o sistemu spremljanja 

in zagotavljanja kakovosti. Vsebuje vse procese, ki so pomembni in relevantni za kakovostno 

izvajanje študijskih programov in ostalih dejavnosti fakultete. Dejavnost fakultete je načrtovana s 

strategijo in operativnimi cilji, letnim delovnim načrtom ter poročilom o delu. izvajanje se redno 

spremlja, ugotavljajo se nepravilnosti in se redno odpravljajo. 

 

2. Fakulteta redno opravlja samoevalvacijo po vseh področjih presoje iz meril, ki vsebuje: 

 evalvacijo vseh dejavnosti fakultete;  

 evalvacijo poučevanja, ki jo dajo študenti in drugi deležniki iz okolja; 

 evalvacijo zadostnosti in raznovrstnosti virov ter finančne uspešnosti; 

 dokumentiranje razvoja visokošolskega zavoda v povezavi z razvojem okolja; 

 ugotavljanje napak in pomanjkljivosti, njihovo odpravljanje ter izboljševanje študijskih 

programov  

in vseh dejavnosti; 

 dokumentiranje pomanjkljivosti in napak, predlogov za izboljšave ter izboljšav; 

 analizo dosežko. 

 

3. S samoevalvacijskimi izsledki so seznanjeni študenti, visokošolski učitelji in sodelavci ter drugi 

deležniki, vsi imajo možnost, da predlagajo ukrepe za izboljšave ter spremljajo njihovo uresničevanje. 

Samoevalvacijsko poročilo je objavljeno na spletni strani fakultete (http://www.fini-unm.si/si/o-

fini/katalog-dokumentov/) 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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4. Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja fakultete in njihova analiza ter predlogi ukrepov za 

izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in objavljeni. Z zagotavljanjem kakovosti 

fakulteta usmerja in razvija kulturo kakovosti. Samoevalvacijsko poročilo z ugotovitvami, analizami 

in predlogi ukrepov je objavljeno na spletni strani fakultete (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-

dokumentov/) 

 

7.10.2 Realizacija ukrepov 

 

Tabela 101. Realizacija ukrepov v študijskem letu 2016/2017 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK REALIZACIJA 

1 vsi navedeni ukrepi v poglavjih pri 
posameznih anketnih 
vprašalnikih; 

KKE, 
dekan, 
prodekani 

2016/2017 realizirano/  
delno 
realizirano/ 
nerealizirano 

 

7.10.3 Ugotovljene pomanjkljivosti in predvideni ukrepi: akcijski načrt 

 
Ugotovljene pomanjkljivosti: 

- dodatna usposabljanja za zaposlene in visokošolske učitelje in sodelavce, 
- premajhen obseg knjižničnega gradiva. 

 
 

Tabela 102. Predlog ukrepov v študijskem letu 2017/2018 

 
 

Št. UKREPI ODGOVORNA 
OSEBA 

ROK 

1 vsi navedeni ukrepi po posameznih 
poglavjih samoevalvacije 

KKE, 
dekan, 
prodekani 

2017/2018 

2 priprava vsebine in posodobitev že 
sprejetih anket: 

 študentska ankete o zadovoljstvu z 
izvedbo predavanj pri posameznem 
predmetu in visokošolskega učitelja 
oziroma sodelavca na izrednem 
študiju v klasični obliki 

 študentska ankete o zadovoljstvu z 
izvedbo predavanj pri posameznem 
predmetu in visokošolskega učitelja 

dekan, 
prodekani 

2017/2018 

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/


 

 
214 

 

oziroma sodelavca na izrednem 
študiju v obliki študija na daljavo 

3 za zagotovitev reprezentativnega vzorca 
študentskih anket se vključi tudi člane 
Akademskega zbora kot nosilce pri 
posameznih predmetih, da ob zaključku 
izvedbe predmeta študente spodbudijo k 
reševanju anket 

dekan 2017/2018 

 

7.10.4 Ukrepi za delo v letu 2016/2017 na podlagi strateških ciljev 

 

Za izboljšanje dejavnosti fakultete je za leto 2016/2017 pripravljen program ukrepov za izboljšanje, ki 

izhaja iz novega strateškega načrta. Program je pripravljen po posameznih strateških usmeritvah. 

Tabela 103. Predlog ukrepov na podlagi strateških ciljev  

 

 STRATEŠKA USMERITEV 1: 
Znanstveno raziskovalna in razvojna odličnost 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT. UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

1.  Vzpostavljanje in delovanje sistema za motiviranje in stimuliranje prijav 
na raziskovalne razpise 

V teku V teku     

2.  Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja  V teku V teku     

3.  Uveljavitev sistema stimulacije na podlagi raziskovalne uspešnosti iz 
pridobljenih sredstev projekta 

V teku V teku     

4.  Uvrstitev založbe na seznam znanstvenih založb ARRS prenos prenos     

5.  Vzpostavitev znanstvene Revije Journal of Technical and Applied 
Sciences (J-ATLAS) 

prenos prenos     

6.  Letna izvedba mednarodne znanstvene FINI konference – Razvoj 
industrijskega inženiringa (RI2) 

realizira
no 

realizir
ano 

    

7.  Vzpostavitev stikov in trajnostno sodelovanje s tujimi raziskovalnimi 
centri 

V teku V teku     

8.  Okrepitev knjižnice z elektronskimi bazami in gradivom V teku V teku     

 STRATEŠKA USMERITEV 2: 
Odličnost študija 

 
LETO IZVAJANJA 

ŠT
. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 

201
9 

202
0 

2020 

2021 

1.  Prenova dodiplomskih študijskih programov stalna stalna     

2. 3 Skrb za delovanja kariernega centra FINI in sistema osebnega 
kariernega razvoja študentov 

v teku v teku     

3.  Vzpostavitev sistema tutorstva Realizira
no 

V teku     

4.  Sistematično preprečevanja plagiatorstva Stalna Stalna     

5.  Vzdrževanje in nadgradnja sistema študija na daljavo v teku v teku     

6.  Oblikovanje novih študijskih programov prenos prenos     

7.  Reakreditacija zavoda in študijskih programov FINI realizira
no 

realizir
ano 

    

8.  Vzpostavitev Centra za izobraževanje in razvoj industrijskega 
inženiringa (CIRII) 

V teku V teku     

9.  Letna konferenca FINI MK RI2, kjer tudi diplomanti/študenti predstavijo 
svoje inovativne rešitve 

stalna stalna     
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10.  Izvedba aktivnosti v postopkih Upravnega sodišča in Nacionalne 
agencije RS za kakovost v visokem šolstvu 

realizira
no 

realizir
ano 

    

11.  Vpis študijskih programov druge in tretje stopnje v razvid realizira
no 

realizir
ano 

    

12.  Promocija študijskih programov prve, druge in tretje stopnje stalna stalna     

 STRATEŠKA USMERITEV 3: 
Odličnost poslovanja 

 
LETO IZVAJANJA 

Š
T. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Nadgradnja informacijskega sistema IKT ter optimiziranje administrativnih 
postopkov in vzpostavitev spodbudnega administrativnega okolja 

prenos prenos     

2.  Skrb za delovanje, nadgradnja in optimiziranje IKT na FINI Stalna Stalna     

3.         

4.  Krepitev prepoznavnost FINI v Sloveniji in tujini Stalna Stalna     

5.  Zagotavljanje takojšnje odzivnosti na potrebe in zahteve vseh deležnikov stalna stalna     

 STRATEŠKA USMERITEV 4: 
Zadovoljstvo študentov 

 
LETO IZVAJANJA 

Š
T
. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 1 Okrepitev delovanja Kariernega centra in Alumni kluba FINI Prenos V teku     

2. 3 Selitev referata v novo stavbo (večji prostori za referat/dekanat) prenos prenos     

3.  Izvedba strokovnih tečajev in izobraževanj za študente V teku V teku     

4.  Spremljanje in analiza študentskih anket in izvedba ukrepov glede na 
odstopanja 

Stalna Stalna     

5.  Zagotavljanje takojšnje odzivnosti na potrebe in zahteve študentov stalna stalna     

 STRATEŠKA USMERITEV 5: 
Zadovoljstvo odjemalcev RRD 

 
LETO IZVAJANJA 

Š
T
. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 1 Vzpostavitev sistema evalvacije projektov (pravilnik o RRD, sistem 
vodenja projektov, sistem skrbništva pri projektih, indeks zadovoljstva 
naročnikov) 

Prenos Prenos     

2. 2 Skrb za delovanje in razvoj knjižnice FINI Stalna Stalna     

3.  Vzpostavitev sistema vodenja konferenc po principu vodenja projektov 
(postopek, anketiranje, indeks zadovoljstvo obiskovalcev, analize, ukrepi) 

realizira
no 

realizir
ano 

    

 STRATEŠKA USMERITEV 6: 
Internacionalizacije raziskovalne in izobraževalne dejavnosti 

 
LETO IZVAJANJA 

Š
T
. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1.  Okrepitev delovanja koordinacije vseh dejavnosti internacionalizacije V teku V teku     

2.  Povezovanje FINI v mednarodna združenja in društva  V teku V teku     

3.  Krepitev prepoznavnost FINI v Sloveniji in v tujini V teku V teku     

4.  Izvedba mednarodne zunanje evalvacije fakultete (študij na daljavo)       

5.  Širitev Erasmus+ omrežja V teku V teku     

6.  Povečati obseg mednarodne dejavnosti na področju raziskovanja in 
mobilnosti 

V teku V teku     

7.  Razvoj programov in predmetov v tujem jeziku V teku V teku     

8.  Mednarodne znanstvene konference (udeležba s prispevkom v tujini oz. na 
FINI konferenci) za povečanje prepoznavnosti 

Stalna Stalna     

9.  V okviru mednarodnih mrež, vključevanje tuje raziskovalce in strokovnjake 
v raziskovalno in izobraževalno dejavnost 

stalna stalna     

 STRATEŠKA USMERITEV 7: 
Zadovoljstvo zaposlenih 

 
LETO IZVAJANJA 

ZA
P. 
ŠT

. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 
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1. 2 Izvedba letnih osebnih razgovorov Delno Delno     

2. 3 Vzpostavitev sistema motiviranja in nagrajevanja delovne uspešnosti  Prenos V teku     

3.  Vzdrževanje sistema interne komunikacije Stalna Stalna     

4.  Objava razpisov za prosta delovna mesta visokošolskih učiteljev, 
sodelavcev in strokovnih sodelavcev na deficitarnih področjih 

prenos prenos     

 STRATEŠKA USMERITEV 8: 
Družbeno odgovorno delovanje 

 
LETO IZVAJANJA 

Z
A
P
. 
Š
T
. 

UKREPI ZA URESNIČITEV 2015 
2016 

2016 
2017 

2017 
2018 

2018 
2019 

2019 
2020 

2020 
2021 

1. 1 Vzpostavitev sistema nagrajevanje študentov in njihovih dosežkov 
(priprava pravilnika in izvedba) 

Realizir
ano 

Realizi
rano 

    

2. 3 Letna izvedba dobrodelnih akcij študentov in osebja fakultete 
(krvodajalske, volonterske, ipd.) 

Stalna Stalna     

3.  Skrb za študente s posebnimi potrebami  V teku V teku     

4.  Vzdrževanje aktualnosti vsebine spletne strani in skrb za medijske 
prisotnosti fakultete 

stalna stalna     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
217 

 

8 ZAKLJUČEK 

 

Fakulteta je v celoti ali delno realizirala večino ciljev. Tako kot v preteklem letu, so odstopanja v realizaciji 

bila predvsem v ciljih, ki se nanašajo na izvajanja univerzitetnega študijskega programa prve stopnje. 

Izvedba ni bila realizirana zaradi premajhnega interesa za vpis. Fakulteta je junija 2016 pridobila 

akreditacijo magistrskega in doktorskega študijskega programa. Posledično bo tudi v študijskem letu 

2017/2018 načrt fakultete pridobiti in habilitirati čim več ustreznega kadra iz domačega okolja, s čimer 

bi fakulteta na ta način pridobila še več na prepoznavnosti v domačem okolju. Zaradi večjega obsega 

dela na znanstvenem raziskovalnem in pedagoškem področju (pridobitev akreditacije magistrskega in 

doktorskega študijskega programa) se v študijskem letu 2017/2018 načrtuje zaposlitev visokošolskih 

učiteljev in strokovnih sodelavcev. 

 

Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi je fakulteta v celoti ali delno realizirala cilje. FINI ni prejemnica 

proračunskih sredstev. Viri prihodkov so šolnine in prispevki študentov, pogodbeno dodeljena sredstva 

Mestne občine Novo mesto ter pridobljena sredstva na domačih in evropskih razpisih.  Prisoten je 

primanjkljaj finančnih sredstev za bolj intenziven razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti, prirejanje 

strokovnih in znanstvenih konferenc ter izdajanje znanstvene revije fakultete. Iz strukture virov 

financiranja je razviden prevladujoči delež financiranja z naslova šolnin. Cilj fakultete v perspektivi je 

povečanje deleža virov financiranja iz naslova RRD (projekti, konference, založniška dejavnost).  

Fakulteta je nastala leta 2009 na pobudo gospodarstva in glede na dejstvo, da so v letih 2013 in 2014 

prvi študenti diplomirali na FINI Novo mesto ter da se bo število diplomantov povečalo se upravičeno 

pričakuje, da bodo ti diplomanti prispevali k dodani vrednosti podjetij v katerih so zaposleni in bodo kot 

taki tudi najboljši promotorji fakultete. Primerjava med ceno izrednega študija na FINI Novo mesto in 

fakultetami s primerljivimi programi pokaže, da je študij na FINI Novo mesto cenovno dostopnejši, kar 

predstavlja pomembno prednost pri študentih, ki si študija izven domačega okolja ne morejo privoščiti. 

Prostorski pogoji za izvajanje dejavnosti fakultete so se bistveno izboljšali na področju obsega in 

kakovosti. Pridobljeni so v uporabo novo zgrajeni prostori najemodajalca, ki omogočajo kakovostno delo 

in nadaljnji razvoj. 

 

Fakulteta ima sklenjene sporazume o sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi, podjetji, inštituti in 

drugimi organizacijami. Raziskovalno in razvojno dejavnost fakulteta izvaja v okviru notranje 

organizacijske enote Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost. Izkazano je mednarodno 

sodelovanje v projektih in ustvarjeni so pogoji za sodelovanje v programih mobilnosti za študente ter 

visokošolske učitelje in sodelavce.  

 

Fakulteta vključuje izsledke znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela v izobraževanje s sprotnim 

prenavljanjem in aktualizacijo učnih vsebin v učnih načrtih. Priložnosti za izboljšanje so v okrepitvi 

delovanja Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost, spodbujati izvajalce/nosilce pedagoškega 

procesa k individualnemu raziskovalnemu delu in objavami in pridobitev novih znantveno-raziskovalnih 

projektov. 

 

Fakulteta izkazuje razvoj oziroma napredek tudi na področju založniške dejavnosti, in sicer izdaja, 

zalaga in organizira tiskanje publikacij, ki so povezane z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi 

dejavnostmi na fakulteti, s projekti, v katere se fakulteta vključuje ter z znanstvenim in strokovnim delom 

kateder, inštituta ter posameznih raziskovalcev na fakulteti. 

Fakulteta svojim študentom in visokošolskim učiteljem preko klasične knjižnice, digitalnih knjižnic in 

drugih elektronskih virov omogoča odprti dostop do virov znanstvenih in strokovnih informacij za namen 
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nemotenega izvajanja študijskega procesa in raziskovalnih dejavnosti. 

 

Založba fakultete z izdajo študijskega gradiva, elaboratov, znanstvenih in strokovnih monografij aktivno 

podpira znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti in Inštitutu ter študijske dejavnosti na fakulteti. 

Z objavljanjem recenziranih znanstvenih prispevkov v zborniku, ki bo rezultat vsakoletne mednarodne 

konference FINI, in z načrtovanim začetkom izdajanja znanstvene revije želimo širiti lastna znanja s 

področja industrijskega inženiringa v širši domač kot tudi mednarodni prostor, pritegniti k sodelovanju in 

izmenjavi dobrih praks najboljše strokovnjake iz akademskega in industrijskega okolja, dvigovati in 

krepiti nivo znanja in najnovejših dosežkov na področju industrijskega inženiringa ter sooblikovati vizijo 

in strategijo razvoja na tem področju. 

 

V študijskem letu 2016/2017:  

 je fakulteta realizirala vse pogoje za izvedbo obeh magistrskega in doktorskega programa, 

 prejela je srebrno priznanje GZDBK za inovacije, 

 v okviru znanstveno raziskovalnega dela se je fakulteta prijavila na številne razpisane projekte,  

 v enem od prijavljenih projektov je fakulteta pridobili konzorcijsko partnerstvo v projektu, ki je bil 

razpisan s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije: Evropski sklad 

za regionalni razvoj in katerega cilj je izvajanje programov, katerih rezultat je razvoj tehnologij 

in tehnoloških rešitev za nove produkte, storitve in procese z višjo dodano vrednostjo. 

Financiranje traja od 2016 – 2019, 

 ustanovljen je CIIRI katerega namen je izvajanje dodatnih delnih programov izobraževanja za 

potrebe gospodarstva, 

 intenziviralo se je sodelovanje z gospodarski subjekti v naši regiji in širše, tudi z visokošolskimi 

institucijami, povečalo število partnerskih institucij za mednarodno izmenjavo,  

 podelitev diplom tretji generaciji študentov, 

 izvedena je bila 2. mednarodna konferenca s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in 

visokošolskih institucij. 

 

Vse navedene dogodke in aktivnosti so izpostavljene na nacionalnem in lokalnem nivoju, daljši prispevki 

so bili objavljeni na lokalni televiziji in v drugih medijih, promocija poteka na družbenih omrežjih in tudi 

na spletni strani fakultete, oglašuje se preko Ljudskih univerz in preko občin v Sloveniji. 

 

Fakulteta ima močno podporo gospodarstva in vzpostavljeno sodelovanje z gospodarskimi subjekti ter 

tudi velik odstotek članov Akademskega zbora, ki so zaposleni v gospodarstvu. Tudi laboratorijske vaje 

fakulteta izvaja v visokotehnoloških podjetjih. Na ta način študenti spoznavajo najnovejšo tehnologijo, 

pridobivajo aktualno znanje, pogosto tudi znanje, ki še ni aktualno oziroma predstavlja poslovno 

skrivnost posameznega podjetja do realizacije na trgu. 

 

Tedensko so na spletni strani fakultete in na družbenih omrežjih objavljena prosta delovna mesta, tudi 

v času relativno visoke stopnje brezposelnosti. To je zunanji dejavnik, ki je enak za vse visokošolske 

zavode, ki izvajajo primerljiv študijski program in torej predstavlja prednost za vse, ne samo za FINI. 

Študijski program oziroma diplomanti študijskega programa so deficitaren kader.  

Poudarjen je individualni pristop pri delu s študenti. Študenti so skoraj vsi zaposleni v realnem tržnem 

sektorju, imajo družine in so zelo obremenjeni. Gre za način dela, ki močno odstopa od obstoječe prakse 

nekaterih drugih visokošolskih zavodov. Ta individualni pristop vključuje: 

 razpoložljivost in hitra odzivnost referata,   

 dodatni izpitni roki,  

 plačilo šolnine na 2, 4, ali 12 obrokov brez obresti,  
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 izvedba vseh izbirnih predmetov in vseh izbirnih modulov ne glede na število prijavljenih 

študentov, 

 urniki so organizirani na način, da se predmeti posameznih letnikov ne prekrivajo in da lahko 

študenti diferencialne izpite opravljajo nemoteno; prvi letnik izvajamo ob torkih in četrtkih, drugi 

ob ponedeljkih in sredah, tretji ob petkih in sobotah; na ta način študenti vedo, kdaj imajo 

obveznosti na fakulteti in lahko prilagajajo svoje druge obveznosti, predvsem službene. 

 

Sistem kakovosti je predpisan s Statutom, Strategijo kakovosti in Poslovnikom o sistemu spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti. Vsebuje vse procese, ki so pomembni in relevantni za kakovostno izvajanje 

študijskih programov in ostalih dejavnosti fakultete. Dejavnost fakultete je načrtovana s strategijo in 

operativnimi cilji, letnim delovnim načrtom ter poročilom o delu. izvajanje se redno spremlja, ugotavljajo 

se nepravilnosti in se redno odpravljajo.Dokumentirane ugotovitve o kakovosti delovanja fakultete in 

njihova analiza ter predlogi ukrepov za izboljšave so dostopni v samoevalvacijskih poročilih in objavljeni. 

Z zagotavljanjem kakovosti fakulteta usmerja in razvija kulturo kakovosti. Fakulteta uresničevanje 

postavljenih ciljev dokumentira v Letnem poročilu fakultete, ki je javno objavljeno ter v 

Samoevalvacijskem poročilu (http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/).  

 

 

Novo mesto, 13. 4. 2018  

 

 

  

http://www.fini-unm.si/si/o-fini/katalog-dokumentov/
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PRILOGA 1: VZORCI ANKET 

A. Študentska anketa o zadovoljstvu z izvedbo predmeta in izvajalci 
B. Študentska anketa o zadovoljstvu s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa 
C. Anketa o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in organizacijo študijskega procesa 
D. Anketa za zaposlene na fakulteti 
E. Anketni vprašalnik o delovni praksi - študenti 
F. Anketni vprašalnik o delovni praksi – mentorji 
G. Anketa o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI 
H. Anketa za delodajalce na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto 
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A. ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU Z IZVEDBO PREDMETA ____________ IN 
IZVAJALCI _____________ 

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov z izvedbo predmetov in z izvajalci.  

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poročila. 

 

Študijsko leto: 2015/2016 

Spol (obkrožite): 

● moški  

● ženski 

Način študija (obkrožite):  
● izredni študij 
● študij na daljavo 

 
Letnik (obkrožite):  

● 1. letnik 
● 2. letnik 
● 3. letnik 
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Ocenite stopnjo svoje prisotnosti na predavanjih/vajah:  

a) od 0 % do 20 % 
b) od 21 % do 40 % 
c) od 41 % do 60 % 
d) od 61 % do 80 % 
e) od 81 % do 100 % 

 
1. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z izvedbo 

predmeta ___________ (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni 
»strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne 
strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje 
ne želite odgovoriti, ali pa predavanj/vaj niste obiskovali v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Snov pri predmetu se mi zdi preobsežna. 0 1 2 3 4 5 

Študijska literatura je ustrezna. 0 1 2 3 4 5 

Snov pri predmetu se mi zdi prezahtevna. 0 1 2 3 4 5 

Vsebina predmeta je zanimiva. 0 1 2 3 4 5 

Obveznosti pri predmetu so dobro pojasnjene na 
začetku izvajanja. 

0 1 2 3 4 5 

Vaje so bile usklajene s predavanji. 0 1 2 3 4 5 

Znanje, pridobljeno pri tem predmetu ocenjujem kot 
koristno. 

0 1 2 3 4 5 

   
2. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z izvajalci 

(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti, ali 
pa predavanj/vaj niste obiskovali v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Gledano v celoti je bilo delo izvajalca ustrezno.  0 1 2 3 4 5 

Snov je bila podana povezano in razumljivo.  0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je vzbudil pri študentih zanimanje za snov. 0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je bil dobro pripravljen. 0 1 2 3 4 5 

Menim, da ima izvajalec veliko strokovnega znanja.  0 1 2 3 4 5 

Izvajalec ima korekten odnos do študentov. 0 1 2 3 4 5 

Izvajalec je za študente dosegljiv po e-pošti, govorilnih 
urah ali na drug način. 

0 1 2 3 4 5 

Predavanja so se začela v predvidenem času. 0 1 2 3 4 5 

Predavanja so se končala v predvidenem času. 0 1 2 3 4 5 
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B. ŠTUDENTSKA ANKETA O ZADOVOLJSTVU S FAKULTETO IN Z ORGANIZACIJO 
ŠTUDIJSKEGA PROCESA  

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje 
kakovostnegaizobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del 
tega procesa je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu študentov s fakulteto in z organizacijo študijskega 
procesa. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraževalnegaprocesa,kigaob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poročila. 

 

Študijsko leto: 2015/2016 

Spol (obkrožite): 
● moški  

● ženski 

Način študija (obkrožite):   
● izredni študij 
● študij na daljavo 

 
Letnik (obkrožite):  

● 1. letnik 
● 2. letnik 
● 3. letnik  
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1. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o primernosti prostorov za študij 
(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v 
tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Predavalnice so dovolj prostorne za študente. 0 1 2 3 4 5 

Prostor, kjer potekajo predavanja, je dovolj svetel. 0 1 2 3 4 5 

Ozvočenje v predavalnici je primerno. 0 1 2 3 4 5 

Avdiovizualna oprema je primerna. 0 1 2 3 4 5 

Predavanj ne moti hrup iz okolice. 0 1 2 3 4 5 

 

 

2. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z delom referata 
(vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, 
vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v 
tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Na moja vprašanja se v referatu odzovejo ažurno. 0 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem z ažurnim posredovanjem informacij 
s strani referata. 

0 1 2 3 4 5 

Pri nastalih težavah mi pomagajo najti rešitev. 0 1 2 3 4 5 

Gledano v celoti sem z delom referata zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Delovni čas referata je ustrezen. 0 1 2 3 4 5 

 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu s spletno stranjo 
(vrednost 5 pomeni »sem popolnoma zadovoljen«, vrednost 4 pomeni »sem zadovoljen«, vrednost 
3 pomeni »delno sem zadovoljen«, vrednost 2 pomeni »nisem zadovoljen«, vrednost 1 pomeni 
»sploh nisem zadovoljen«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Vsebina spletne strani 0 1 2 3 4 5 

Preglednost spletne strani  0 1 2 3 4 5 

Uporabnost spletne strani 0 1 2 3 4 5 

 

 

4. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu z organizacijo 
izpitov (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s 
trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s 
trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite 
odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 
 

Izpitni roki so predpisani dovolj pogosto. 0 1 2 3 4 5 

Predavalnice na izpitu so dovolj prostorne. 0 1 2 3 4 5 
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Objava izpitnih rezultatov je ažurna. 0 1 2 3 4 5 

Gledano v celoti sem z organizacijo izpitov 
zadovoljen. 

0 1 2 3 4 5 

 

 

5. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite vaše strinjanje s spodnjimi trditvami o zadovoljstvu s študijem na 
Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto (vrednost 5 pomeni »sem popolnoma zadovoljen«, 
vrednost 4 pomeni »sem zadovoljen«, vrednost 3 pomeni »delno sem zadovoljen«, vrednost 2 
pomeni »nisem zadovoljen«, vrednost 1 pomeni »sploh nisem zadovoljen«, če na katero vprašanje 
ne želite odgovoriti v tabelo vpišite vrednost 0). 

 

Kako zadovoljni ste s študijem na FINI Novo mesto? 0 1 2 3 4 5 
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C. ANKETA ZA PREDAVATELJE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO  

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu predavateljev s fakulteto in z organizacijo študijskega procesa. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poročila. 

1. Ali je poučevanje vaše primarno delo? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

2. Koliko let že poučujete? 

a) Od 1 do 5 let. 

b) Od 6 do 10 let. 

c) Od 11 do 15 let. 

d) Od 16 do 20 let. 

e) Več kot 21 let. 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z možnostjo usposabljanja (vrednost 5 pomeni 
»se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se 
sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Z uporabo raznolikih načinov in metod dela znam 

doseči, da si udeleženci pridobijo ustrezne kompetence 

določene v učnem načrtu. 

0 1 2 3 4 5 

S fakulteto želim aktivno sodelovati pri razvoju novih 

visokošolskih študijskih programov. 
0 1 2 3 4 5 

Izpopolnjevanje na področju pedagoškega dela se mi 

zdi zelo pomembno. 
0 1 2 3 4 5 

Fakulteta mi je v tem študijskem letu omogočila dovolj 

dodatnih usposabljanj za poučevanje. 
0 1 2 3 4 5 

 

4. Na katerem področju se želite dodatno usposabljati? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Na pedagoško-andragoškem in strokovnem področju. 

b) Predvsem na strokovnem področju. 

c) Predvsem na pedagoško-andragoškem področju. 

d) Ne zanima me dodatno usposabljanje na FINI Novo mesto. 

 

5. Koliko časa v študijskem letu ste se pripravljeni dodatno usposabljati? 

a) En dan v študijskem letu. 

b) Več dni v študijskem letu.  

c) Ne želim se dodatno usposabljati. 

d) Ne vem. 

 

6. Na katerem področju bi potrebovali največ dodatnega znanja? (Možnih je več odgovorov.) 

a) Sodobne oblike in metode poučevanja in učenja. 
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b) Ugotavljanje predhodnega znanja udeležencev. 

c) Individualizacija in diferenciacija izobraževalnega procesa. 

d) Uporaba sodobnih virov znanja. 

e) Psihologija učenja. 

f) Motivacija študentov za izobraževanje. 

g) Mentorstvo študentov pri samostojnem učenju. 

h) Svetovanje v izobraževanju odraslih. 

i) Sodobne oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. 

j) Različne metode samoevalvacije. 

k) Napotki za pripravo dispozicije diplomskega dela in izvajanje mentorstva študentom pri 

pisanju diplomske naloge. 

 

7. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom na FINI Novo mesto (vrednost 5 pomeni 
»se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se 
sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Z možnostjo sodelovanja v mednarodnih projektih 

sem zadovoljen. 
0 1 2 3 4 5 

S svojim urnikom sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Z delom na FINI Novo mesto sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

Imam vpliv na določanje obsega ur pri mojem 

predmetu. 
0 1 2 3 4 5 

Sodelovanje s predavatelji, ki poučujejo sorodne 

predmete je dobro. 
0 1 2 3 4 5 

Vodstvo ima posluh za moje pobude. 0 1 2 3 4 5 

S politiko nagrajevanja sem zadovoljen. 0 1 2 3 4 5 

 

 

8. Kaj po vašem mnenju najbolj ločuje FINI Novo mesto od ostalih fakultet? 

a) Posluh za potrebe in želje študentov. 

b) Ugodne šolnine. 

c) Konkurenčnost znanja diplomatov. 

d) Prepoznavnost šole. 

e) Enkratnost študijskih vsebin. 

f) Povezanost z okoljem. 

 

9. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom referata in razmerami v predavalnicah na 
FINI Novo mesto  (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni 
»strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne 
strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje 
ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Prostorske razmere so zadovoljive. 
0 1 2 3 4 5 
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Opremljenost predavalnic je zadovoljiva. 
0 1 2 3 4 5 

Podpora referata je zadovoljiva. 
0 1 2 3 4 5 

Informiranje je dobro. 
0 1 2 3 4 5 

S fleksibilnostjo in pripravljenostjo reševanja težav 

sem zadovoljen. 
0 1 2 3 4 5 
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D. ANKETA ZA ZAPOSLENE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO  

 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu zaposlenih s fakulteto. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poročila. 

2. Za katero področje dela ste zadolženi na FINI Novo mesto? 

c) Pedagoško delo. 

d) Nepedagoško delo. 

 

3. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite stopnjo pripadnosti fakulteti (vrednost 5 pomeni »se popolnoma 
strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se 
strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne 
strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Zunaj fakultete govorim pozitivno o svojem delu. 0 1 2 3 4 5 

Rad hodim na delo. 0 1 2 3 4 5 

Ponosen sem, da delam na fakulteti. 0 1 2 3 4 5 

Mislim, da je naša fakulteta ugledna ustanova. 0 1 2 3 4 5 

 

4. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite notranji odnos na fakulteti (vrednost 5 pomeni »se popolnoma 
strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se 
strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne 
strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Vesel sem, kadar lahko sodelujem v skupinskem 

delu. 
0 1 2 3 4 5 

V primeru problemov pri opravljanju dela se lahko 

zanesem na pomoč sodelavcev. 
0 1 2 3 4 5 

Sodelavcem zaupam. 0 1 2 3 4 5 

Vem, kaj nadrejeni pričakuje od mene. 0 1 2 3 4 5 

Med sodelavci ni škodljivega tekmovanja. 0 1 2 3 4 5 

 
5. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite sistem nagrajevanja (vrednost 5 pomeni »se popolnoma strinjam s 

trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni »delno se strinjam s 
trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni »se sploh ne strinjam 
s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Trudim se, da bi čim boljše opravljal svoje delo. 0 1 2 3 4 5 

Zadovoljen sem s plačo, ki jo prejemam. 0 1 2 3 4 5 

Vodja me pohvali, kadar dobro opravim svoje delo. 0 1 2 3 4 5 

Sistem napredovanja na delovnem mestu me 0 1 2 3 4 5 
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spodbuja k boljšemu opravljanju dela. 

Za večjo obremenjenost z delom sem ustrezno 

nagrajen. 
0 1 2 3 4 5 

 

6. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite poznavanje pričakovanj vodstvenega kadra (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Razumem vsebino (naravo) dela, ki ga opravljam. 0 1 2 3 4 5 

Pri opravljanju svojega dela sem samostojen. 0 1 2 3 4 5 

Imam vse možnosti, da sledim spremembam, ki 

vplivajo na moje delo. 
0 1 2 3 4 5 

Za delo dobim primerne informacije. 0 1 2 3 4 5 

Komunikacija z vodstvom je ustrezna. 0 1 2 3 4 5 

 

7. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite možnosti za usposabljanje in izobraževanje (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Na fakulteti bi morali imeti več notranjega 

usposabljanja in izobraževanja zaposlenih. 
0 1 2 3 4 5 

Fakulteta mi omogoča potrebno usposabljanje in 

izobraževanje, ki ga potrebujem za svoje delo. 
0 1 2 3 4 5 

Pri usposabljanju in izobraževanju se upoštevajo tudi 

želje zaposlenih. 
0 1 2 3 4 5 

Z višjo izobrazbo imam možnost napredovanja. 0 1 2 3 4 5 

 
 

8. Z vrednostjo od 0 do 5 ocenite svoje zadovoljstvo z delom na fakulteti (vrednost 5 pomeni »se 
popolnoma strinjam s trditvijo«, vrednost 4 pomeni »strinjam se s trditvijo«, vrednost 3 pomeni 
»delno se strinjam s trditvijo«, vrednost 2 pomeni »ne strinjam se s trditvijo«, vrednost 1 pomeni 
»se sploh ne strinjam s trditvijo«, če na katero vprašanje ne želite odgovoriti vpišite vrednost 0). 

 

Delo, ki ga opravljam, mi je v zadovoljstvo. 0 1 2 3 4 5 

Delovni pogoji (oprema, prostori …) so ustrezni. 0 1 2 3 4 5 

S sodelavci se dobro razumem. 0 1 2 3 4 5 

Vodstvo me upošteva. 0 1 2 3 4 5 

Delovni čas mi ustreza. 0 1 2 3 4 5 
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E. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – ŠTUDENT 
 

Spoštovani/a študent/ka, 
 
Ob koncu delovne prakse vas vljudno prosimo, da iskreno in premišljeno odgovorite na naslednja 
vprašanja. Anketne vprašalnike bomo analizirali, posebno skrbno pa bomo proučili vaša mnenja in 
predloge. 
 

 Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki trditvi, 

pri čemer pomeni: 

1- se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam, 4 – 
večinoma se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam 

   OCENA 

1. V času delovne prakse sem osmislil in uporabil teoretična znanja, pridobljena med 

študijem. 
1 2 3 4 5 

 Spoznal sem:      

2. - vrsto dejavnosti podjetja, 1 2 3 4 5 

3. - položaj podjetja v okolju, 1 2 3 4 5 

4. - organiziranost podjetja, 1 2 3 4 5 

5. - materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja, 1 2 3 4 5 

6. - različna delovna mesta in zahtevnost znanj za opravilo le-teh. 1 2 3 4 5 

7. V času delovne prakse sem se vključeval v konkretno delo. 1 2 3 4 5 

8. Omogočeno mi je bilo sodelovanje pri timskem delu. 1 2 3 4 5 

9. Navadil sem se na delovno disciplino in odgovorno opravljanje nalog.  1 2 3 4 5 

10. Navadil sem se na kulturo delovnega okolja in pravila obnašanja v podjetju.      

11. Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri delu. 1 2 3 4 5 

12. Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 1 2 3 4 5 

13. Sodeloval sem pri pripravi projektov. 1 2 3 4 5 

14. Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso. 1 2 3 4 5 

15. Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in korektno. 1 2 3 4 5 

16. Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, poučno in 

korektno. 
1 2 3 4 5 

17. Na delovni praksi sem bil najbolj zadovoljen z: 

18. Na delovni praksi sem bil najmanj zadovoljen z: 

19. Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so: 
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F. ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVNI PRAKSI – MENTOR 
 

Spoštovani/a mentor,  
 
ob koncu delovne prakse Vas vljudno prosimo, da odgovorite na naslednja anketna vprašanja.  
Anketne vprašalnike bomo analizirali, posebno skrbno pa bomo proučili vaša mnenja in predloge. 
 
Vrednost imajo samo Vaši iskreni in premišljeni odgovori. 
 

 Na vprašanja odgovorite tako, da izberete ustrezno številko pri vsaki 
trditvi, pri čemer pomeni: 

1- se ne strinjam, 2 – večinoma se ne strinjam, 3 – delno se strinjam,  
4 – večinoma se strinjam in 5 – popolnoma se strinjam 

   OCENA 

A DELO ŠTUDENTA  

 V času delovne prakse je študent spoznal:      

1. - vrsto dejavnosti podjetja, 1 2 3 4 5 

2. - položaj podjetja v okolju, 1 2 3 4 5 

3. - organiziranost podjetja, 1 2 3 4 5 

4. - materialne in kadrovske pogoje za delo podjetja, 1 2 3 4 5 

5. - pristope in rezultate uspešnosti poslovanja podjetja, 1 2 3 4 5 

6. - različna delovna mesta in poklice, 1 2 3 4 5 

7. - izdelavo operativnih projektnih nalog s področja organizacije in priprave 

zagotavljanja celovite kakovosti delovnih procesov. 
1 2 3 4 5 

8. Sodeloval je pri pripravi projektov.  1 2 3 4 5 

B DELO MENTORJA  

1 Spoznal in navadil sem se predpisane dokumentacije prisotnosti pri delu. 1 2 3 4 5 

2. Seznanil sem se z informacijskim sistemom podjetja. 1 2 3 4 5 

3. Sodeloval sem pri pripravi projektov. 1 2 3 4 5 

4. Pri izvajalcu prakse nisem imel težav v zvezi z delovno prakso. 1 2 3 4 5 

5. Sodelovanje z mentorjem pri izvajalcu je bilo strokovno, poučno in korektno. 1 2 3 4 5 

6. Sodelovanje z nosilcem delovne prakse na fakulteti je bilo strokovno, poučno 

in korektno. 
1 2 3 4 5 

7. Menim, da je v podjetju dovolj možnosti za opravljanje delovne prakse na 

predvidenih področjih. 
1 2 3 4 5 

8. Menim, da je sodelovanje s fakulteto dobro. 1 2 3 4 5 
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9. Menim, da je termin delovne prakse dobro izbran. 1 2 3 4 5 

10. Kakšno oceno bi prisodil celotnemu projektu delovne prakse. 1 2 3 4 5 

11. Pri izvajanju mentorstva sem najbolj pogrešal: 

12. Pri izvajanju mentorstva sem koristil naslednjo literaturo: 

13. Za izboljšanje kakovosti delovne prakse predlagam: 

14. Moji predlogi za izboljšanje kakovosti delovne prakse so: 
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G. ANKETA O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV FINI 

 

Osnovni namen ankete o zaposljivosti in zaposlenosti diplomantov FINI je na osnovi mnenja 
diplomantov eno leto ter pet let po zaključku študija za študijski program v vsakem študijskem letu 
pridobiti podatke o zaposljivosti in zaposlenosti ter o pridobljenih in potrebnih kompetencah, pomembnih 
za: zaposljivost diplomantov, konkurenčnost na trgu dela, načrtovanje vseživljenjskega učenja 
diplomantov.  

1. Spol (obkrožite): 

● moški  

● ženski 

2. Zaključen študijski program:  

● visokošolski študijski program  

● univerzitetni študijski program  

 

3. Leto prvega vpisa (zadnjega) zaključenega študija: _______ 

4. Leto in mesec diplomiranja: _______ 

5. Ali nameravate nadaljevati študij?  

● Da  

● Ne  

● Že nadaljujem študij kot izredni študent  

● Že nadaljujem študij kot redni študent  

**V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z "Že nadaljujem študij" prosimo, odgovorite še na 
naslednja vprašanja  

a: Študij nadaljujem na:  

● fakulteti, kjer sem končal predhodni študij  

● na drugi fakulteti  

● Drugo:  

b: Študij nadaljujem na:  

● študijskem programu 2. stopnje  

● študijskem programu 3. stopnje  

c: Za nadaljevanje študija sem se odločil:  

● takoj po zaključku predhodnega študija  

● po letih  

d: Razlogi za nadaljnji študij so naslednji (možnih je več odgovorov):  

● Izboljšanje socialnega statusa  

● Lastna želja za napredovanje na delovnem mestu  

● Želja po osebnem razvoju in novih znanjih, kompetencah  

● Zahteva delodajalca  
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● Zaradi izpolnjevanja formalnih pogojev na delovnem mestu  

● Ker nisem dobil zaposlitve  

● Zaradi želje po prekvalifikaciji  

5. Kakšen je vaš zaposlitveni status?  

● Zaposlen sem za nedoločen čas  

● Zaposlen sem za določen čas  

● Imam redno (vsaj dve uri tedensko) honorarno delo  

● Sem samozaposlen  

● Bel sem že zaposlen, a sem trenutno brezposelen  

● Sem brezposeln  

SKLOP A 

**V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili, da ste brezposelni prosimo, odgovorite še na 
naslednja vprašanja.  

1. Kako hitro ste pričeli z iskanjem zaposlitve?  

● Takoj po diplomiranju.  

● V času študija.  

● sem bil že zaposlen pred vpisom na študij.  

● _______ mesecev po diplomiranju.  

● Nisem še pričel z iskanjem zaposlitve.  

2. Kako dolgo je bilo najdaljše obdobje brezposelnosti od diplome dalje:  

● 0 do mesecev  

● 3 do 6 mesecev  

● 6 do 12 mesecev  

● 12 do 24 mesecev  

● več kot 24 mesecev  

3. Na kakšen način pristopate k iskanju zaposlitve (možnih je več odgovorov):  

● Sem štipendist v izbrani organizaciji.  

● Sem prijavljen na Zavodu za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba.  

● S prostovoljnim delom.  

● Z opravljanjem del na projektu/ih.  

● Na podlagi dela preko študentske napotnice.  

● Z opravljanjem strokovne prakse.  

● Z iskanjem možne pomoči profesorjev in asistentov na fakulteti.  

● S pomočjo Kariernega centra.  

● S pomočjo sorodnikov, prijateljev ter znancev (mreženje).  

● Z lastno angažiranostjo in posredovanjem prijav (razpisi) ter ponudb za delo.  

● Drugo:  

4. Kaj je po vašem mnenju razlog, da zaposlitve še niste uspeli najti (možnih je več odgovorov):  
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● Trg dela je zasičen in ne išče profila, za katerega sem se izobraževal.  

● Manjkajo mi delovne izkušnje.  

● Nisem pripravljen opravljati drugega dela, kot tistega, za katerega sem se izobraževal.  

● Nimam ustreznih znanj, kompetenc, veščin, itd.  

● Drugo:  

 

5. Če pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti 
fakulteti?  

● Da.  

● Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a.  

● Drugo: 

 

6. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ocenjujete vašo 
dejansko raven posamezne kompetence. 
 (Sploh 

ne) 

   (V veliki 

meri) 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju 

problemov na tehničnem področju. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritično presojanje. 1 2 3 4 5 

Sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v 

prakso. 

1 2 3 4 5 

Samostojnost v strokovnem delu. 1 2 3 4 5 

Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in 

mednarodnem poslovnem svetu z  

uporabo slovenskega in tujih jezikov. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za timsko delo in vodenje 

projektov. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost povezovanja znanja različnih področij 

in njegova uporaba. 

1 2 3 4 5 

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike. 1 2 3 4 5 

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije. 1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporaba informacijsko 

komunikacijske tehnologije z nabori programskih 

orodij in računalniških sistemov ter elektronskega 

poslovanja. 

1 2 3 4 5 
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Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu 

ter varovanja okolja. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s 

področja motivacije in reševanja konfliktov. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih 

teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost matematičnega razumevanja, 

predvsem s področja statistike, verjetnosti in 

tehnike ter uporabe v praksi – aplikacije. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj 

različnih predmetov. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje tehničnih lastnosti materialov in 

proizvodov. 

1 2 3 4 5 

Povezovanje in uporabljanje metod celovite 

kakovosti proizvodov in storitev. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje na področju tehnike in 

poslovanja. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za vodenje del. 1 2 3 4 5 

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij. 1 2 3 4 5 

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 

organiziranosti. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega 

procesa. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje delovne zakonodaje. 1 2 3 4 5 

Poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske 

industrije. 

1 2 3 4 5 

Sposobnost diagnosticiranja in popravila 

proizvodnih naprav. 

1 2 3 4 5 

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in 

naprav. 

 

1 2 3 4 5 

 

7. Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra ?  

 
(zelo 

slabo) 

   (zelo 

dobro) 



 

 
238 

 

Aktivnosti Kariernega centra poznam: 1 2 3 4 5 

 

Dodatni komentarji in predlogi:  

____________________ 

 

SKLOP B 

**V kolikor ste zaposleni prosimo, odgovorite še na naslednja vprašanja.  

1. Višina vašega bruto mesečnega dohodka v EUR:  

● pod 800  

● 800-1200  

● 1200-1700  

● 1700-2300  

● 2300-3000  

● več kot 3000  

● ne želim odgovoriti  

2. Kako hitro ste pričeli z iskanjem zaposlitve?  

● V času študija.  

● Takoj po diplomiranju.  

● Nekaj mesecev po diplomi.  

● Priložnost za delo sem dobil brez aktivnega iskanja dela.  

 

3. Na kakšen način ste dobili zaposlitev (možnih je več odgovorov):  

● Bil sem štipendist v izbrani organizaciji.  

● S pomočjo Zavoda za zaposlovanje RS kot brezposelna oseba.  

● S pomočjo Kariernega centra.  

● S prostovoljnim delom.  

● Z opravljanjem del na projektu/ ih.  

● Drugo:  

 

4. Prvo zaposlitev sem dobil:  

● Takoj po zaključku študija.  

● Že v času študija.  

● ____ mesecev po zaključku študija.  

● ____ let po zaključku študija.  

● Pred vpisom na študij.  

 

5. Ali ste se morali za opravljanje dela na prvem delovnem mestu dodatno usposabljati?  
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● Ne.  

● Da, s pomočjo pripravništva.  

● Da, s pomočjo lastnega dodatnega samostojnega študija.  

● Da, s pomočjo dodatnega izobraževanja doma in izven delovnega mesta.  

● Da, s pomočjo dodatnega izobraževanja v tujini.  

● Da, s pomočjo praktičnega usposabljanja na delovnem mestu (poskusno uvajalno obdobje).  

● Drugo:  

 

6. Trenutno sem zaposlen:  

● V Sloveniji.  

● V tujini.  

 

7. Trenutno ste zaposleni na področju, na katerem ste diplomirali:  

● Da.  

● Ne.  

8. Zaposlen sem:  

● V svojem lastnem podjetju.  

● V javnem sektorju.  

● V zasebnem sektorju.  

 

9. Zaposlen sem na ravni, ki:  

● Ustreza moji pridobljeni izobrazbi.  

● Je višja od pridobljene izobrazbe.  

● Je nižja od pridobljene izobrazbe.  

10. Znanja in sposobnosti, ki ste jih želeli pridobiti med študijem in jih niste:  

_________________________________________________________________________________ 

 

11. V kolikšni meri je bil vaš študijski program dobra osnova za:  

 (Sploh 

ne) 

   (V veliki 

meri) 

Pridobitev zaposlitve. 1 2 3 4 5 

Opravljanje vašega sedanjega dela. 1 2 3 4 5 

Nadaljnjo kariero. 1 2 3 4 5 

Vaš osebni razvoj. 1 2 3 4 5 
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12. Če pogledate nazaj, ali bi v primeru, da bi lahko prosto izbirali, ponovno izbrali isti program na isti 
fakulteti?  

● Da.  

● Ne, izbral bi isti študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, izbral bi drug študijski program na drugi fakulteti.  

● Ne, mislim, da sploh ne bi študiral/-a.  

 

13. Spodaj je seznam kompetenc. Prosimo, da z ocenami od 1 do 5 ocenite, kako ocenjujete vašo 
dejansko raven posamezne kompetence.  

 (Sploh 

ne) 

   (V veliki 

meri) 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju 

problemov na tehničnem področju. 

1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritično presojanje. 1 2 3 4 5 

Sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v 

prakso. 

1 2 3 4 5 

Samostojnost v strokovnem delu. 1 2 3 4 5 

Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in 

mednarodnem poslovnem svetu z uporabo 

slovenskega in tujih jezikov. 

     

Usposobljenost za timsko delo in vodenje 

projektov. 

     

Sposobnost povezovanja znanja različnih področij 

in njegova uporaba. 

     

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike.      

Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije.      

Poznavanje in uporaba informacijsko 

komunikacijske tehnologije z nabori programskih 

orodij in računalniških sistemov ter elektronskega 

poslovanja. 

     

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu 

ter varovanja okolja. 

     

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s 

področja motivacije in reševanja konfliktov. 

     

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih 

teorij proizvodnje, tehnologije in razvoja. 
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Sposobnost matematičnega razumevanja, 

predvsem s področja statistike, verjetnosti in 

tehnike ter uporabe v praksi – aplikacije. 

     

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj 

različnih predmetov. 

     

Poznavanje tehničnih lastnosti materialov in 

proizvodov. 

     

Povezovanje in uporabljanje metod celovite 

kakovosti proizvodov in storitev. 

     

Poznavanje zakonodaje na področju tehnike in 

poslovanja. 

     

Usposobljenost za vodenje del.      

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij.      

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 

organiziranosti. 

     

Poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega 

procesa. 

     

Poznavanje delovne zakonodaje.      

Poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske 

industrije. 

     

Sposobnost diagnosticiranja in popravila 

proizvodnih naprav. 

     

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in 

naprav. 

     

 

14. Kako dobro poznate dejavnosti Kariernega centra?  

 
(zelo 

slabo) 

   (zelo 

dobro) 

Aktivnosti Kariernega centra poznam: 1 2 3 4 5 

 

15. Vaš interes za vseživljenjsko učenje (ohranjanje stika z razvojem stroke):  

● Da.  

● Ne.  

● Mogoče.  

Dodatni komentarji in predlogi:  
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H. ANKETA ZA DELODAJALCE NA FAKULTETI ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO  
 

Na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto si prizadevamo za izvajanje kakovostnega 
izobraževalnega procesa in za zagotavljanje ustreznih pogojev za študijsko dejavnost. Del tega procesa 
je tudi pridobivanje mnenj o zadovoljstvu delodajalcev s fakulteto. 

Vaši odgovori nam bodo dragocena pomoč pri vzpostavljanju in zagotavljanju kakovosti  
izobraževalnega procesa, ki ga ob koncu študijskega leta analiziramo v okviru samoevalvacijskega 
poročila. 

 

1. Ime podjetja/ustanove: _______________________________________________________ 
 

2. Delovno mesto osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik: ________________________________ 
 

3. V kateri regiji se nahaja vaše podjetje/ustanova? 

a) Pomurska regija 

b) Podravska regija 

c) Koroška regija 

d) Savinjska regija 

e) Zasavska regija 

f) Spodnjeposavska regija 

g) Jugovzhodna Slovenija 

h) Osrednjeslovenska regija 

i) Gorenjska regija 

j) Notranjsko-kraška regija 

k) Goriška regija 

l) Obalno-kraška regija 

 

4. Število diplomantov FINI Novo mesto zaposlenih pri vas: _________________________ 

 

5. V kolikšni meri imajo diplomati FINI Novo mesto razvite naslednje kompetence (vrednost 5 pomeni 

»v celoti«, vrednost 4 pomeni »v veliki meri«, vrednost 3 pomeni »niti niti«, vrednost 2 pomeni »v 

majhni meri«, vrednost 1 pomeni »sploh ne«, če na katero vprašanje ne želite ali ne morete 

odgovoriti vpišite vrednost 0)? 

 

Sposobnost analize in sinteze pri reševanju problemov 

na tehničnem področju. 
0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za kritično presojanje. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost aplikacije teoretičnega znanja v prakso. 0 1 2 3 4 5 

Samostojnost v strokovnem delu. 0 1 2 3 4 5 

Razvoj komunikacijskih sposobnosti v domačem in 

mednarodnem poslovnem svetu z uporabo 

slovenskega in tujih jezikov. 

0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za timsko delo in vodenje projektov. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost povezovanja znanja različnih področij in 

njegova uporaba. 
0 1 2 3 4 5 

Razvoj in upoštevanje profesionalne etike. 0 1 2 3 4 5 
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Poznavanje strokovnih izrazov – terminologije. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in uporaba informacijsko komunikacijske 

tehnologije z nabori programskih orodij in 

računalniških sistemov ter elektronskega poslovanja. 

0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in upoštevanje varnosti zdravja pri delu ter 

varovanja okolja. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in sposobnost uporabe znanja s področja 

motivacije in reševanja konfliktov. 
0 1 2 3 4 5 

Sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij 

proizvodnje, tehnologije in razvoja. 
0 1 2 3 4 5 

Sposobnost matematičnega razumevanja, predvsem s 

področja statistike, verjetnosti in tehnike ter uporabe v 

praksi – aplikacije. 

0 1 2 3 4 5 

Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja znanj 

različnih predmetov. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje tehničnih lastnosti materialov in 

proizvodov. 
0 1 2 3 4 5 

Povezovanje in uporabljanje metod celovite kakovosti 

proizvodov in storitev. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje zakonodaje na področju tehnike in 

poslovanja. 
0 1 2 3 4 5 

Usposobljenost za vodenje del. 0 1 2 3 4 5 

Sposobnost spoznavanja delovanja podjetij. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje organizacijskih struktur in procesne 

organiziranosti. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje trženja kot temeljnega poslovnega 

procesa. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje delovne zakonodaje. 0 1 2 3 4 5 

Poznavanje specifičnosti v razvoju avtomobilske 

industrije. 
0 1 2 3 4 5 

Sposobnost diagnosticiranja in popravila proizvodnih 

naprav. 
0 1 2 3 4 5 

Poznavanje in upravljanje energetskih strojev in 

naprav. 
0 1 2 3 4 5 

 
6. Dodatna znanja in usposobljenosti, ki bi jih diplomanti potrebovali, da bi se lažje vključili v delo v 

vašem podjetju/ustanovi so: ______________________________________________ 
 

7. Kompetence, ki bi jih diplomanti FINI Novo mesto še potrebovali za uspešnejše delo so: 
_______________________________________________________________________ 

8. V kolikšni meri je znanje diplomantov Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto skladno z 
vašimi pričakovanji? 

 

a) Popolnoma skladno. 
b) Skladno. 
c) Deloma skladno. 
d) Ni skladno. 
e) Sploh ni skladno. 
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9. Kako ste v celoti zadovoljni z diplomanti Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto? 
a) Sem zelo zadovoljen. 
b) Sem zadovoljen. 
c) Nisem niti zadovoljen niti nezadovoljen. 
d) Sem nezadovoljen. 
e) Sem zelo nezadovoljen. 

 

 

 


