
Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru praznuje 
Dan fakultete 2016 

 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru je danes, 25. 11. 2016, praznovala Dan 
fakultete. Kljub izjemni tradiciji fakultete in dosežkom, ki jih je v svoji 57 letni 
zgodovini, v različnih organizacijskih oblikah dosegla, je prvič pripravila slovesnost ob 
svojem prazniku.  

 

 
Gaudeamus igitur  (Foto: Gregor Harih) 
 

Fakulteta za strojništvo deluje kot znanstveno-raziskovalna in izobraževalna ustanova 
že več kot pet desetletij. Izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in 
magistrskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, 
Tehniško varstvo okolja, Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko 
oblikovanje izdelkov. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva 
ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav 
vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in 
tekstilne industrije. Pomembno dejstvo predstavlja tudi naraščanje zanimanja 
srednješolcev za študijske programe fakultete, saj so naši inženirji izjemno zaposljivi. 
Fakulteta sodi na Univerzi v Mariboru med najuspešnejše članice tako po uspešnosti 



študentov, številu diplomantov na dodiplomskih in podiplomskih programih, po 
obsegu prihodka iz industrije in projektov, zelo dobri opremljenosti laboratorijev, ter 
mednarodno priznanih profesorjih in nenazadnje z izjemno dobro organizirano 
mednarodno menjavo in sodelovanjem, kar je priznala tudi prorektorica za študijsko 
dejavnost prof. dr. Nataša Vaupotič v svojem pozdravnem nagovoru.  

V vseh teh letih je na fakulteti diplomiralo 8.800 dodiplomskih študentov, 250 
bolonjskih podiplomskih študentov, podelili pa smo tudi 92 specializacij, 418 
znanstvenih magisterijev in 250 doktoratov. S svojim znanstveno raziskovalnim 
delom je znatno prispevala k svetovni zakladnici znanj in je tudi tukaj ena izmed 
najbolj uspešnih članic Univerze v Mariboru. Prispevek Fakultete za strojništvo na 
področju znanstvenih publikacij pomembno prispeva k znanstveni odličnosti Univerze 
v Mariboru kot celote, to je zlasti razvidno na različnih mednarodnih lestvicah, ki 
rangirajo univerze na svetu in Evropi.  
 
 

 
Sodelavci, študenti, gostje…  (Foto: Gregor Harih) 

Izjemo smo ponosni na dosežke svojih diplomantov in doktorandov, kot tudi dosežke 
študentov, ki se udeležujejo različnih študentskih projektov ter tekmovanj doma in v 
tujini. Naj omenimo samo nekatere: Formula Student, projekt Demola, projekt 
Product Innovation Project na TU Graz, projekti Javnega sklada za razvoj kadrov in 
štipendij RS Po kreativni poti do praktičnega znanja, kjer je sodelovalo že preko 100 
naših študentov, sodelovanje študentov na več razpisih oziroma tekmovanjih 
gospodarskih družb in še in še.  



Zato smo na današnji dan podelili priznanja svojim zaposlenim, študentom ter 
poslovnim partnerjem, ki so in bodo tudi v prihodnje ponesli ime Fakultete za 
strojništvo in Univerze v Mariboru doma in po svetu.  

Med študenti so priznanje prejeli  Mateja Potočnik kot študentka leta ter ekipa 
Formula Student v kategoriji izjemni raziskovalni ali umetniški dosežek študentov. 
Naša fakulteta sodeluje z veliko gospodarskimi družbami, ki izdatno podpirajo 
študijsko dejavnost na fakulteti. Zato smo podelili svečano listino Fakultete za 
strojništvo dolgoletnemu partnerju podjetju Olma d.o.o. iz Ljubljane. Priznanja smo 
podelili več sodelavcem, in sicer Janez Čepu za strokovno delo, prof. dr. Bojanu 
Ačku za sodelovanje z gospodarstvom, prof. dr. Karin Stani Kleinschek za 
raziskovalno delo ter prof. dr. Karlu Gotlihu za pedagoško delo. Podelili pa smo tudi 
priznanje za življenjsko delo, ki ga je prejel zaslužni prof. dr. Jože Flašker. Le-ta se je 
v svojem govoru zahvalil v imenu vseh prejemnikov priznanj ter poudaril, da mora biti 
v pedagoško, raziskovalno in razvojno delo fakultete usmerjeno na študente, katerih 
naloga je, da pridobljeno znanje uporabijo v praksi in prispevajo k blaginji države.  
 
 

 
Zaslužni prof. dr. Jože Flašker  (Foto: Gregor Harih) 

 

Zelo podobno je bilo sporočilo prvega dekana samostojne Fakultete za strojništvo 
zaslužnega prof. dr. Adolfa Šostarja, ki je v svojem pozdravnem nagovoru orisal pot 
fakultete od njenih začetkov in izzive, ki so pred izobraževalnim in raziskovalnim 



delom na fakulteti v prihodnosti. Prof. dr. Andrej Polajnar pa je kot predsednik 
Alumnija Fakultete za strojništvo izpostavil pomen mreženja diplomantov fakultete.  

Dekan Fakultete za strojništvo je v svojem slavnostnem nagovoru poudaril, da 
fakulteta kljub finančnim razmeram, ki visokemu šolstvu še vedno niso naklonjene, 
uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo. Povedal je, da je glavni namen obeleževanja 
dneva fakultete predvsem ta, da se ozremo nazaj na prehojeno pot v preteklem letu, 
pogledamo s kakšnimi izzivi smo se spopadali in kako smo bili pri tem uspešni, ter da 
tistim, ki so pri tem na posameznih področjih z rezultati svojega dela izstopali, 
podelimo priznanja, se jim zahvalimo za njihov trud, hkrati pa spodbudimo ostale 
sodelavce in študente k še bolj zavzetemu delu. Izrazil je prepričanje, da bo odnos 
letošnjih nagrajencev do dela na fakulteti izziv za vse ostale, da bomo delali še bolje v 
dobrobit fakultete in univerze. Kot dokaz, da tudi univerza dobro delo na Fakulteti za 
strojništvo prepoznava in ceni, je na koncu svojega nagovora izpostavil še nedavno 
podelitev najvišjega priznanja univerze – častnega doktorata upokojenemu 
sodelavcu fakultete prof. Vojku Pogačarju!  

Čeprav je fakulteta svoj dan, Dan Fakultete za strojništvo, praznovala prvič v svoji 
zgodovini, smo prepričani, da bo ta prireditev postala tradicionalna.  

 

Maribor, 25. 11. 2016 
 
Pripravil: 
izr. prof. dr. Iztok Palčič 
Prodekan za izobraževalno dejavnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


