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1 DELOVANJE VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA IN  VPETOST V OKOLJE REALIZACIJA KOREKTIVNI UKREPI 

1.1 Upoštevanje in spoštovanje poslanstva, vizije in 
strategije FS 2021-2030. 

▪ Stalno spremljanje in uresničevanje strateških ciljev 
glede na predvidene odgovorne osebe oz. organe 
(vodstvo FS, predstojniki kateder in inštitutov…). 

▪ Sprotno sledenje ciljev letnega akcijskega načrta, 
glede na zastavljene roke.  

▪ Seznanjanje zaposlenih z zastavljenimi cilji ter 
spodbujanje k njihovi uresničitvi. 

▪ Občasno obravnavanje na ostalih organih FS 
(katedre, inštituti, AZ).  

▪ Predstavitev novih strateških ciljev FS 2021-2030, Akcijskega 
načrta FS 2021 (AN FS 2021) in realizacije AN FS 2020, 
samoevalvacijskega poročila FS 2019/2020 (SEP FS 
2019/2020): 

▪ Marec 2021 katedre, 
▪ Marec 2021 Senat FS, 
▪ April 2021 AZ in ZZ. 

▪ APR 2021 realizacija AN za prvo trimesečje. 

▪ Občasno obravnavanje na sejah kolegija dekana, kateder, 
senata FS. 

▪ KU niso potrebni. 

1.2 Aktivno delovanje ALUMNI FS.  

▪ Priprava načrta aktivnosti delovanja ALUMNI FS za 
leto 2021. 

▪ Uresničevanje, spremljanje in poročanje o 
aktivnostih ALUMNI FS v letu 2021. 

▪ Strokovno predavanje IZS - Inženirska zbornica Slovenije - 
Matična sekcija strojnih inženirjev (18.05.2021 preko MS 
Teams); 

▪ Občni zbor DAFS (01.06.2021 preko MS Teams); 

▪ Strokovno predavanje CERTIFICIRANJE CE – predavatelj g. 
Miro Vargek univ. dipl. inž. el. vodja projektov v SMM d.o.o. 
in ZMSE (18.11.2021 preko MS Teams); 

▪ Strokovno predavanje skupaj z ZID  in FERI 
SUPERRAČUNALNIŠTVO v MARIBORU, predavatelj izr. prof. 
dr. Aleš Zamuda (21.12.2021 preko MS Teams); 

▪ KU niso potrebni. 

1.3 Delovanje Strateškega sveta FS. 

▪ Opredelitev ključnih kompetenc diplomantov v 
okviru prenove ŠP FS. 

▪ Pridobitev mnenja in sodelovanje pri zagonu projekta 
vzpostavitev sistema zaključnih del FS in 
nagrajevanja najboljših zaključnih del študentov. 

▪ Pregled obstoječega članstva, priprava sprememb za 
naslednje obdobje. 

▪ 2 nova strateška partnerja: HSE in Mega Metal d.o.o. 

▪ KU niso potrebni. 
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▪ Sodelovanje pri promociji ŠP FS in spodbujanje 
študentov za opravljanje praktičnega usposabljanja 
na magistrskih študijskih programih. 

▪ Poiskati mehanizme za vključevanje strokovnjakov iz 
gospodarstva v izobraževalni proces FS. 

▪ Poiskati sistem za organizacijo strokovnih ekskurzij v 
podjetja. 

1.4 Revizija obstoječih pravilnikov, organizacijskih navodil 
ipd. 

▪ V teku. 

▪ Pravilnik o založniški dejavnosti na UM FS. 

▪ Navodila o službenih potovanjih na FS.  

▪ Navodila za vodenje evidence prisotnosti na delovnem 
mestu FS. 

▪ Navodila in smernice na področju študijske dejavnosti.  

▪ KU niso potrebni. Aktivnost se 
nadaljuje.  

1.5 Optimizacija organiziranosti in procesov, ki potekajo na 
fakulteti 

▪ V teku.  ▪ KU niso potrebni. Aktivnost se 
nadaljuje. Priporočajo se merljivi 
ukrepi. 

1.6 »Dan FS«, na katerem so nagrajeni najboljši študentje, 
njihova zaključna in/ali raziskovalna dela, najboljši 
pedagoški delavci, raziskovalci in strokovni delavci.  

▪ Razpis za podelitev priznanj FS 

▪ Organizacija in izvedba dogodka »Dan FS 2021« 

▪ Izvedeno, zaradi slabih epidemioloških razmer na daljavo 
preko MS teams. 

▪ KU niso potrebni, želimo pa si, da 
bi dogodek naslednje leto lahko 
izvedli v živo. 

1.7 Vzpostavitev sistema založniške dejavnosti  

▪ Prenova internih aktov za založniško dejavnost. 

▪ Ustanovitev komisije za založniško dejavnost. 

▪ Sprejet Pravilnik o založniški dejavnosti na UM FS in 
ustanovljena Komisija za založniško dejavnost. 

▪ KU niso potrebni. 

 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST   

1.8 Razvoj novih študijskih področij s potencialom za 
nadaljnji razvoj fakultete  

▪ Podpisan sporazum za ŠP NIM o sodelovanju FS/FKKT. ▪ KU niso potrebni, priprava 
akreditacijske vloge Nakvis je v 
teku. 
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▪ Aktivnosti na področju akreditacije novih študijskih 
programov FS: Priprave na postopek akreditacije 
novega študijskega programa  »Napredni inženirski 
materiali« (FS/FKKT)  

▪ Pridobljeno predhodno soglasje UO in Senata UM k začetku 
akreditacije novega študijskega programa 2. stopnje 
Napredni inženirski materiali. 

▪ Pridobljeno predhodno soglasje UO in Senata UM k pripravi 
vloge za akreditacijo novega VS študijskega programa 1. 
stopnje Okoljsko inženirstvo. 

 

▪ KU niso potrebni. Aktivnosti se 
nadaljujejo.  

 

1.9 Dolgoročno načrtovanje razvoja študijskih programov 
in družbeno odgovorno načrtovanje vpisa 

▪ Izdelava dolgoročnega načrta za razvoj posameznih 
študijskih programov. 

▪ Iskanje možnosti za izvedbo vsaj enega 
mednarodnega ŠP v angleškem jeziku,  preveriti 
možnost vključevanja tujih študentov. 

▪ Analiza zaposljivosti diplomantov. 

▪ Nismo identificirali ŠP za izvedbo v angleškem jeziku. 
Aktivnost se prenese v leto 2022. 

▪ K besedilu razpisa za vpis na dodiplomske in podiplomske ŠP 
v š. l. 2022/2023 so bile podane dodatne utemeljitve potreb 
po vpisnih mestih. 

▪ Anketa o sledljivosti in zaposlenosti diplomantov UM se v 
letu 2021 ni vršila zaradi nereprezentativnosti. 

▪ KU niso potrebni. 

1.10 Racionalizacija obstoječih študijskih programov 

▪ Stalno spremljanje in optimiranje izvedbe ŠP. 

▪ Analiza študijskih smeri in programov z namenom 
optimiranja števila ŠP FS. 

▪ Prenova študijskega programa Strojništvo UN s 
sodelovanjem vseh deležnikov. 

▪ Pričeli smo s postopkom prenove ŠP 1. stopnje Strojništvo 
UN. 

▪ KU niso potrebni. 

1.11 Prenova ŠP II. stopnje Oblikovanje in tekstilni materiali 
- smer Tekstilni materiali. 

▪ Nadaljevanje aktivnosti: priprava soglasja UM in 
akreditacijske vloge novega ŠP »Napredni  inženirski 
materiali « v sodelovanju FS/FKKT. 

▪ Podpisan sporazum o sodelovanju FS/FKKT. 

▪ Pridobljeno predhodno soglasje UO in Senata UM k začetku 
akreditacije novega študijskega programa 2. stopnje 
Napredni inženirski materiali. 

▪ V teku priprava akreditacijske vloge Nakvis za ŠP NIM. 

▪ KU niso potrebni, kot načrtovano 
je v teku priprava akreditacijske 
vloge Nakvis za ŠP NIM. 

1.12 Nadaljevanje aktivnosti za izboljšanje izvedbe študija za 
Erasmus študente 

▪ Prizadevanje za vzpostavitev enotnih pogojev načina 
izvajanja Erasmus študija na UM. 

▪ Udeležba Erasmus koordinatorjev FS na sestanku Erasmus 
koordinatorjev na UM, 15. 2. 2021, MS Teams. 

▪ Sprejem tujih Erasmus študentov na FS, 22.2.2021, MS 
Teams. 

▪ KU niso potrebni. 
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▪ Predstavitev Erasmus študija na FS preko MS Teams v 
sodelovanju s predstavniki UM, študenti ambasadorji 
Erasmus in študenti, ki so že bili na izmenjavi, 3.3.2021. 

▪ Sprejem tujih Erasmus študentov na FS, 1.10.2021 

▪ Udeležba na sestanku Erasmus koordinatorjev UM, 
1.12.2021 preko MS Teams. 

1.13 Spodbujanje in spremljanje izvedbe predmetov za 
Erasmus študente v okviru Razvojnega stebra 
financiranja 

▪ Pridobili smo sofinanciranje izvedbe 5 učnih enot (500 
EUR/predmet) za Erasmus študente od UM pri projektu 
»Vključevanje tujih študentov k študijskemu procesu z 
rednimi študenti«. 

▪ KU niso potrebni. 

1.14 Spodbujanje študentov k izbiri prosto izbirnih 
predmetov izven FS za potrebe Razvojnega stebra 
financiranja 

▪ Študente o tem posebej obveščamo v sklopu informacij 
izvedb vpisa (meseca junija). Informacije o tem imajo tudi na 
naši spletni strani, v sklopu dokumenta Navodila za izbirne 
predmete. 

▪ KU niso potrebni. 

1.15 Vodenje evidence domačih strokovnjakov iz prakse, 
R&R in visokošolskih institucij, ki gostujejo v 
izobraževalnem procesu FS 

▪ Se ažurno izvaja in vnaša v obstoječo bazo podatkov. ▪ KU niso potrebni. 

1.16 Posodabljanje študijske literature 

▪ Načrtovana priprava študijskih gradiv in izdaja novih 
študijskih gradiv v 2021 

▪ Odpis zastarelega študijskega gradiva. 

▪ Objava študijskih gradiv na Moodlu in opustitev TPN 

▪ V obdobju od januarja do decembra 2021 je Komisija za 
študijske zadeve odobrila pripravo treh (3) študijskih gradiv:  

- univerzitetni učbenik Mostni žerjavi v intralogistiki, 
- zbirka vaj ni nalog Osnove nege tekstilij 
- univerzitetni učbenik Vozila 

in izdajo devetih (9) študijskih gradiv: 
- univerzitetni učbenik Avtomatsko vodeni in avtonomni vozički 

ter mobilni roboti v intralogistiki, 
- univerzitetni učbenik Programiranje industrijskih robotov, 
- zbirke vaj in nalog z naslovom Tiskanje tekstilij 
- univerzitetni učbenik Ergonomski vidiki razvoja izdelkov  
- univerzitetni učbenik Skladiščno-komisionirni sistemi 
- univerzitetni učbenik Tehnologija numerično krmiljenih stružnic z 

gnanimi orodji 

▪ KU niso potrebni. 
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- univerzitetni učbenik Osnove konstruiranja  
- skripta Varnost in zanesljivost v okoljski tehniki 
- navodila za vaje Nega in higiena tekstilij 

▪ Senat FS je na seji dne 2. 6. 2021 potrdil nov Pravilnik o 
založniški dejavnosti na FS, ki je stopil v veljavo s študijskim 
letom 2021/2022 in spremenil postopke izdaje študijskih in 
drugih gradiv na FS. Na seji Senata FS dne 2. 6. 2021 
imenovana Komisija za založniško dejavnost na FS (prva seja 
20. 10. 2021).  

▪ Ukinili smo storitev tisk po naročilu (TPN) in uvedli plačljiv 
dostop do gradiv na portalu e-gradiva, ki študentom omogoča 
branje in tisk gradiv. 

1.17 Promocija in predstavitev študijskih programov in 
raziskovalne dejavnosti FS. Aktivnejša promocija 
študijskih programov, pri katerih je vpis manjši. 

▪ Predinformativni dnevi, Informativni dnevi 2021 

▪ Promocija v srednjih šolah, na sejmih, objave v 
medijih 

▪ Organizacija Poletne šole za osnovnošolce in dijake 

▪ Analiza in preučitev učinkov promocijskih aktivnosti 

▪ Prijava projekta Evropska noč raziskovalcev  2022 in 2023 z 
namenom promocije raziskovalne dejavnosti osnovnošolcem 
in srednješolcem (skupno 10 delavnic za OŠ in SŠ, 6 
predstavitev Formule Student na SŠ, ena predstavitev v 
Europarku). 

▪ Izveden informativni dan podiplomskih ŠP; izvedeni na MS 
Teams maja 2021. 

▪ Izveden Teden oblikovanja študijskega programa IOI  med 
17. 5. in 21. 5. 2021; izvedeni na MS Teams februarja 2021. 

▪ Izvedeni informativni dnevi dodiplomskih ŠP; izvedeni na MS 
Teams februarja 2021. 

▪ Izdelani animirani filmi ŠP in 360° ogled prostorov FS. 

▪ Izvedeni predinformativni dnevi dodiplomskih študijskih 
programov;  izvedeni na MS Teams januarja 2021  v zameno 
promocije dodiplomskih ŠP na srednjih šolah zaradi 
epidemije Covid-19. 

▪ Nadaljevanje letnega sodelovanja v promocijskem projektu 
‘’Inženirke in inženirji bomo!’’ v študijskem letu 2020-2021. 

▪ Na novo oblikovana spletna podstran  Študiraj na Fakulteti 
za strojništvo UM, z namenom hitrega dostopa do vseh 

▪ KU niso potrebni. 
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ključnih informacij o dodiplomskem in podiplomskem študiju 
na FS UM. 

▪ Nadaljevanje objavljanja mesečnih zanimivostih s FS UM na 
portalu Maribor24.si (nov 2020 – okt 2021).  

▪ Objave študijskih programov na spletnem portalu Dijaški.net 
(dodiplomski študij) in Študentski.net (podiplomski študij) ter 
FB objave na omenjenih spletnih portalih. 

▪ Izvedena aktivna promocija ŠP VS TTO z agencijo, januar - 
marec 2021. 

1.18 Vzpostavitev sistema vseživljenjskega učenja 

▪ Programi za izpopolnjevanje kot del ŠP 1. stopnje 

▪ Ni bilo realizirano. Aktivnost se prenese v leto 2022. ▪ KU: Aktivnost se prenese v leto 
2022. 

 
ZNANSTVENORAZISKOVALNA, UMETNIŠKA IN 
STROKOVNA DEJAVNOST 

  

1.19 Organizacija mednarodnih/domačih 
znanstvenih/strokovnih konferenc. 

▪ Organizacija poljudno-strokovnih predavanj 
strokovnjakov iz gospodarstva. 

▪ Organizacija predstavitve laboratorijev na formalnih 
srečanjih z gospodarstvom. 

▪ Izvedena konferenca Fluidna tehnika 2021 ▪ KU: Aktivnost izvedbe konferenc 
se nadaljuje glede na 
epidemiološko stanje.  

1.20 Spodbujanje raziskovalnega kadra v smeri znanstvene 
odličnosti in prijavi novih raziskovalnih projektov ter 
prizadevanje za povečanje števila mednarodnih 
projektov in raziskav za gospodarstvo ter mladih 
raziskovalcev. 

▪ Organiziranje srečanj raziskovalcev FS (predstavitve 
RD, opreme - RIUM, raziskovalcev, dobrih praks pri 
prijavi in vodenju projektov ter pripravi objav). 

▪ Redni sestanki vodstva s predstojniki inštitutov in 
vodji programskih skupin. 

▪ Izvedba 9. seje širšega vodstva (predstojniki inštitutov, vodje 
PS, vodstvo FS) in predstavitev rezultatov RD FS 2021 

▪ Oddanih 67 prijav na razpise za nacionalne in mednarodne 
projekte: 24 prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov 
za leto 2021, 1 prijava za CRP projekt, 8 prijav za 
sofinanciranje slovenskega dela projektov ARRS – Vodilna 
agencija FWO, FWF, NKFIH, NCN oz. GA ČR, 2 prijavi Norveški 
finančni mehanizem, 10 prijav H2020, 2 prijavi za Erasmus+ 
K2, 4 prijave M-Era.Net, 2 prijavi COMET-Zentrum, 2 prijavi 
COST, 2 prijave na druge mednarodne razpise, 10 prijav za 
bilateralno sodelovanje ARRS. 

▪ KU niso potrebni.  



 REALIZACIJA AKCIJSKEGA NAČRTA FS ZA LETO 2021 S KOREKTIVNIMI UKREPI 

 8 Prodekan za izobraževalno dejavnost ID    Prodekan za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem IO 
Prodekan za raziskovalno dejavnost RD     Prodekan za kakovost Q 

Služba za finančne in računovodske zadeve FRZ    Služba za raziskovalno dejavnost RD 
Služba za kadrovske in splošne zadeve KSZ      Referat za študijske in študentske zadeve RŠŠ 
Računalniško informacijski center RIC 

▪ Učinkovita podpora in spremljanje prijav, izvedbe 
nacionalnih in mednarodnih projektov, programov, 
sodelovanj… 

▪ Organizacija »Dneva odprtih vrat« laboratorijev oz. 
inštitutov s predstavitvami raziskovalne opreme. 

▪ Oddana 2 projektna predloga za pričakovani razpis »Teaming 
for Excellence«, Obzorje Evropa. 

▪ Odobreno financiranje in pričetek izvajanja 18 projektov: 5 
projektov ARRS (2 temeljna, 3 aplikativni projekti), 1 projekt 
ARRS – Vodilna agencija FWF, 1 CRP projekt, 2 projekta 
H2020, 1 projekt COST, 2 projekta COMET, 1 mednarodni 
projekt AHRC, 5 bilateralnih projektov. 

▪ Oddano letno finančno poročilo raziskovalne dejavnosti za 
leti 2019 in 2020. 

▪ Oddanih 7 zaključnih poročil za raziskovalne projekte: 2 
projekta ARRS (J2-8186, Z2-9216), 3 projekte H2020 
(NanoTextSurf, MaturoLife, SmartCom), 2 poročili projektov 
kohezijskih skladov (SRIP SPOT, SRIP Robkoncel). 

▪ Oddanih 14 vmesnih poročil za 7 raziskovalnih projektov: 
projekt CRP (V2-2127), projekte kohezijskih skladov (SRIP 
Robkoncel, Raziskovalci 2.1). 

▪ Oddana poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur za leto 
2020 za 15 projektov ARRS.  

▪ Oddana poročila o usposabljanju mladih raziskovalcev v letu 
2020. Oddana 3 zaključna poročila in 25 letnih poročil. 

▪ 16. 4. 2021 in 28. 9. 2021 uspešno zaključeno usposabljanje 
3 mladih raziskovalcev. 

▪ 1. 10. 2021 pričetek usposabljanja 8 mladih raziskovalcev. 

▪ Objavljeno je Poročilo o RD za leto 2020. 

▪ Stalno spremljanje in ažuriranje Baze projektov UM – 
evidenca projektov v prijavi, projektov v izvajanju, zaključenih 
ter zavrnjenih projektov. 

▪ Stalno spremljanje in ažuriranje preglednice »FS – 
raziskovalne obremenitve 2021«. 

▪ Pripravljena preglednica »FS – raziskovalne obremenitve 
2022«. 
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▪ Permanentno obveščanje sodelavcev o odprtih in 
predvidenih razpisih. 

▪ Sprotno obveščanje in ažuriranje podatkov raziskovalcev v 
bazi Sicris. 

 1.21 Neprestana skrb za ustrezno delovanje programskih 
skupin in izvajanje projektov (pravočasna prijava na 
razpis za nadaljevanje sofinanciranja programskih 
skupin za naslednje obdobje). 

▪ Redni sestanki z vodji raziskovalnih programov. 

▪ Izboljšanje učinkovitosti administrativne in finančne 
podpore vodjem projektov. 

▪ Kadrovska dopolnitev Službe za RD. 

▪ Permanentno izobraževanje in usposabljanje 
strokovnih sodelavcev za čim učinkovitejšo podporo 
raziskovalnemu delu na fakulteti. 

▪ Oddanih 5 prijav za nadaljevanje financiranja raziskovalnih 
programov: P2-0063 (vodja dr. Z. Ren), P2-0120 (vodja dr. I. 
Anžel), P2-0137 (vodja N. Gubeljak), P2-0118 (dr. L. Fras 
Zemljič), P1-0112 (dr. J. Padežnik Gomilšek). 

▪ Sodelovanje pri prijavi novega raziskovalnega programa s 
koncesijo. 

▪ Odobreno nadaljevanje financiranja raziskovalnih 
programov: P2-0063 (vodja dr. Z. Ren), P2-0120 (vodja dr. I. 
Anžel), P2-0137 (vodja N. Gubeljak), P2-0118 (dr. L. Fras 
Zemljič), P1-0112 (dr. J. Padežnik Gomilšek) od 1. 1. 2022 za 
obdobje 6-ih let. 

▪ Odobreno financiranje 2 novih raziskovalnih programov (FS 
sodelujoča organizacija): P2-0421 (dr. L. Fras Zemljič), P2-
0424 (dr. V. Kokol in dr. A. Košak). 

▪ Oddana poročila o letni razporeditvi raziskovalnih ur za leto 
2020 za 9 raziskovalnih programov in infrastrukturni program 
ARRS. 

▪ Oddana dokumentacija za vpetost članov raziskovalnih 
programov v projekte izven ARRS. 

▪ Realizirana dodatna zaposlitev v Službi za RD – sodelavka 
Taya Damiš. 

▪ Strokovne sodelavke so se udeležile treh različnih 
izobraževanj s področja dela. 

▪ KU niso potrebni. 

1.22 Intenzivno sodelovanje z gospodarstvom in ostalimi 
panogami pri izgradnji pedagoške in raziskovalne 
infrastrukture.  

▪ Nabor tem za diplomska in magistrska dela posodobljen v 
marcu 2021. 

▪ Sprotne objave ponudb podjetij v Kariernem centru FS. 

▪ 2 nova strateška partnerja: HSE in Mega Metal d.o.o. 

▪ KU niso potrebni. 
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▪ Ohranjanje sodelovanja s podjetji in dopolnjevanje 
razpisanih tem za diplomska in magistrska dela. 

▪ Spremljanje in nadgrajevanje sistema objave ponudb 
kadrovskih štipendij, praktičnih usposabljanj in 
zaposlitev  

1.23 Sodelovanje na razpisih in v projektih v okviru Strategije 
pametne specializacije »SPS«. 

▪ Trenutno na tem področju ni razpisov, smo pa delno 
sodelovali pri Prenovi Slovenske strategije pametne 
specializacije 2021 – 2027, v smislu  prenove specifičnih 
akcijskih načrtov Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev 
(SRIP-ov). 

▪ KU niso potrebni. 

2 KADRI REALIZACIJA KOREKTIVNI UKREPI 

2.1 Nadaljevanje organizacijskih ukrepov za doseganje 
osnovne in enakomerne obremenitve pedagoških 
delavcev.  

▪ Racionalizacija posameznih študijskih programov FS. 

▪ Prerazporeditev nadobremenitev na 
podobremenjene pedagoške delavce, kjer je to 
upoštevajoč habilitacijska področja in naravo dela 
mogoče. 

▪ Pedagoškemu kadru zagotoviti možnost vsaj 20 % 
raziskovalne dejavnosti. 

▪ Sprememba vrednotenja dela visokošolskih učiteljev 
za pedagoško delo s skupinami manjšimi od 10 
študentov. 

▪ Najava pedagoških obremenitev je bila izvedena z 
upoštevanjem zakonskih normativov in pravilnikov UM.  
Nekateri visokošolski učitelji, ki so zelo uspešni raziskovalci, 
so delno pedagoško razbremenjeni. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 

2022. 

▪ KU niso potrebni. 

2.2 Osvežitev strateškega kadrovskega načrta, ki bo 
upošteval predvidena napredovanja in potrebe po 
delovnih mestih. 

▪ Sprotno urejevanje razmerja  med številom 
sodelavcev z izvolitvijo v naziv visokošolskega učitelja 
in zasedbo izvolitvi ustreznega delovnega mesta. 

▪ V teku, izvaja se sprotno. Razporeditve in nove zaposlitve 
tečejo v skladu s kadrovskih načrtom. 

▪ Realizacija vertikalnih napredovanj zaposlenih teče sprotno, 
tudi razporeditve na raziskovalnih delovnih mestih, ustreznih 
pridobljenemu znanstvenemu oz. habilitacijskemu nazivu za 
opravljanje ZRD. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 
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▪ Stalno spremljanje kadrovske strukture in 
načrtovanje nadomeščanj pedagoških, strokovno-
tehničnih in strokovno-administrativnih sodelavcev.  

▪ Izboljšanje stabilnosti zaposlitev za raziskovalce 
(vzpodbujanje zaposlovanja raziskovalcev za celotno 
trajanje projekta). 

▪ S 4 visokošolskimi učitelji so bili sklenjeni aneksi k pogodbam 
o zaposlitvi za razporeditev na delovna mesta v skladu s 
pridobljenimi habilitacijskimi nazivi. 

▪ 5 pedagoških delavcev, ki imajo ustrezno izvolitev in 
pedagoško obvezo, je bilo razporejenih na ustrezna delovna 
mesta (2 iz asistenta na visokošolskega učitelja ter 3 iz 
raziskovalnega na pedagoško delovno mesto asistenta).  

▪ Zaposleni so bili 4 novi pedagoški delavci – asistenti 
(nadomeščanje). 

▪ Izvedeni sta bili 2 novi zaposlitvi tehniških sodelavcev 
(nadomeščanje). 

▪ Zaposleni so bili 4 novi strokovno-administrativni delavci (1 
v RIC, 2 v FRS, 1 v tajništvu - nadomeščanja). 

▪ Z 78 raziskovalci so bile podpisane pogodbe o zaposlitvi za 
znanstveno-raziskovalno delo do 20 %, ki ustreza 
pridobljenemu nazivu: z 29 znanstvenimi svetniki, 21 višjimi 
znanstvenimi sodelavci, 24 znanstvenimi sodelavci in 4 
asistenti z doktoratom. 

▪ Pogodbe o zaposlitvi, daljše od 1 leta, so bile podpisane z 8 
mladimi raziskovalci in 1 strokovno-tehničnim delavcem. Z 
ostalimi raziskovalci, zaposlenimi za določen čas, so bile 
podpisane pogodbe o zaposlitvi za največ 1 leto. Z 2 
raziskovalcema sta bili podpisani pogodbi o zaposlitvi za 
nedoločen čas. 

2.3 Stalno nadgrajevanje sistema internih pravnih podlag 
in dokumentov s področja kadrovske dejavnosti. 

▪ Stalno spremljanje in nadgrajevanje.  
▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 

2022. 
▪ KU niso potrebni. 

2.4 Obveščanje o možnostih mednarodne mobilnosti 
pedagoških in raziskovalnih delavcev.     

▪ Vzpostavitev sistema obveščanja o tekočih razpisih 
mednarodne mobilnosti na spletni strani FS in po 
elektronski pošti. 

▪ Stalno ažurno obveščanje vseh zaposlenih o odprtih razpisih 
oz. možnosti izvedbe mobilnosti po elektronski pošti. 

▪ V okviru projekta H2020 ITN FibreNet izvedeno gostovanje 
Fazilet Gürer in Lucije Jurko na TU Graz, Avstrija. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 
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▪ V okviru Javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih 
učiteljev 2018-2021 izvedena mobilnost gostovanja Julije 
Volmajer Valh na TTF Zagreb, Hrvaška. 

▪ V okviru projekta Raziskovalci na začetku kariere 2.1 
izvedeno gostovanje Klementine Pušnik Črešnar na Aristotel 
University of Thessaloniki, Grčija. 

2.5 Plan izobraževanja vseh zaposlenih.     

▪ Sprotno beleženje in spremljanje realizacije 
izobraževanj.  

▪ Organizacija internih izobraževanj za vse zaposlene. 

▪ Interna izobraževanja se sprotno izvajajo v okviru UM 
»Izpopolni UM«, zato organizacija internih izobraževanj na FS 
ni več potrebna.  

▪ Izobraževanja se je udeležilo 42 delavcev, od tega 37 
delavcev vsaj enega izobraževanja v organizaciji UM in 23 
delavcev vsaj enega izobraževanja izven UM.  

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 

2.6 Izvedba in analiza letnih razgovorov z zaposlenimi na 
FS. 

▪ Poročanje izvajalcev in priprava predlogov na podlagi 
rednih letnih razgovorov. 

▪ RLR izvedeni v marcu 2021. 
▪ Zbrana poročila izvajalcev RLR in predstavljena na AZ in ZZ 

aprila 2021. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 

2.7 Izvajanje in analiza ankete o zadovoljstvu zaposlenih na 
delovnem mestu. 

 

▪ Anketni vprašalnik poslan 1. 12.2021, izpolnjevanje 
zaključeno 10. 12. 2021. 

▪ Analiza zaključena 12.1.2022 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 

2.8 Izvedba sestankov vseh zaposlenih na FS (vsaj 1x v 
kolikor bo mogoče oz. na daljavo) 

▪ Poročanje o stanju na fakulteti vsem zaposlenim.  

▪ Vzpodbujanje zaposlenih, da aktivno sodelujejo in 
predstavijo svoje pobude in morebitne probleme. 

▪ Seznanitev vseh zaposlenih s pomembnimi 
dokumenti FS (Samoevalvacijsko poročilo, Akcijski 
načrt, Poslovno poročilo, Program dela in Finančni 
načrt, ...). 

▪ 21.4.2021 Zbor zaposlenih (MS Teams): predstavitev novih 
strateških ciljev FS 2021-2030, AN FS 2021 in realizacije AN 
2020, SEP FS 2019/2020, SEP ŠP FS 2019/2020, poročila o 
delu FS 2020, Programa dela 2021. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. Želimo pa si, da 
bi v prihodnjem letu lahko izvedli 
oba načrtovana Zbora zaposlenih 
v živo. 

3 ŠTUDENTI REALIZACIJA KOREKTIVNI UKREPI 
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3.1 Spremljanje zaposljivosti diplomantov FS. ▪ Podatki o zaposljivosti diplomantov so  razpoložljivi v EVŠ 
Modulu. Izpisi se posredujejo vodjem ŠP za pripravo 
samoevalvacijskih poročil ŠP. Izvedeno anketiranje ob 
podelitvi diplom decembra 2021 (166 diplomantov; vrnjenih 
anket 71, kar predstavlja 42,78% odzivnost: 31 jih nadaljuje s 
študijem (43,7 %), 6 je brezposelnih (8,4 %), 34 jih je 
zaposlenih v stroki (47,9 %), 0 zaposlenih izven stroke. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 

3.2 Izvedba zaposlitvene tržnice na FS. ▪ Dogodek se je izvedel med 12. 6. in 23. 6. 2021 na FB in 
Instagram profilu Študentski svet in tutorji FS. 

▪ Izvedel se je v obliki predstavitvenih kartic podjetij. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ V letu 2022 predvidena izvedba v 
živo. 

 

3.3 Spodbujanje k pravočasnemu diplomiranju na 
študijskih programih prve stopnje in k zaključevanju 
magistrskega študija.  

▪ Sestanki študentov s prodekanom za izobraževalno 
dejavnost ter izvedba dogodka Noč pisanja diplome 
za pomoč pri prijavi teme in pisanju zaključnih del. 

▪ Izvedba dogodka Noč pisanja diplome, 24. 3. 2021. 
▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 

2022.  
▪ KU niso potrebni. 

 

3.4 Informiranje in spodbujanje študentov k mednarodni 
aktivnosti (povečanje števila študentov, ki se udeležijo 
izmenjave ERAMUS). 

 

▪ Izvedba dogodka Predstavitev Erasmus+ študija v tujini na 
FS, 3. 3. 2021.  

▪ Krajše predstavitve programa Erasmus+ v času predavanj/vaj. 

▪ Imenovanje dveh novih Erasmus+ ambasadorjev študentov 
(Jure Trdin in Laura Brglez). 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 

 

3.5 Študentsko tutorstvo (izboljšanje prepoznavnosti: s 
sprotno promocijo v avli Tehniških fakultet se bo 
povečevala prepoznavnost Tutorjev FS). 

▪ 3. 3. 2021: Izvedba dogodka Predstavitev Erasmus+ študija v 
tujini na FS v sodelovanju s koordinatorji Erasmus.  

▪ 24. 3. 2021: Pomoč pri pripravi dogodka Noč pisanja diplom. 
▪ 10.11. 2021: Izvedba dogodka Izmenjava študijskega gradiva 

preko FB in Instagram profila Študentski svet in tutorji FS. 
▪ Redno objavljanje promocijskih dogodkov sorodnih 

organizacij na Facebook spletni strani ŠS in Tutorji FS. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 
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▪ Sodelovanje na informativnih dnevih za bruce s 
predstavitvijo ŠS FS in Tutorjev FS. 

3.6 Promocija delovanja Študentskega sveta FS ter pomoč 
študentom pri pridobivanju dodatnih znanj. 

▪ Objave dogodkov na spletnih straneh ŠS FS UM, na 
socialnem omrežju Facebook, ter tudi na spletnih 
straneh FS in FBFS. 

▪ Organizacija različnih tečajev in strokovnih ekskurzij 
(ŠS FS UM) z namenom, da študenti osvojijo nova 
znanja na različnih področjih, ter da se spoznajo z 
gospodarstvom in že v fazi študija vzpostavijo dobre 
stike z delodajalci. 

▪ Predstavitve (ŠS FS UM) na dogodkih FS, UM in ŠS 
UM ter pomoč ostalim organizacijam, v katerih so 
zastopani študenti, da dobijo možnost predstavitve 
študentom FS. 

▪ Stalno sodelovanje ŠS FS pri posodabljanju strukture 
in vsebine spletne strani FS. 

▪ Priprava brošure (ŠS FS UM) za bruce. 

▪ 13. 1. 2021: Izvedba delavnice SOS Solidworks: pomoč 
študentom pri izdelavi tehniške dokumentacije v Solidworksu.  

▪ 18. 3. 2021: Izvedba tečaja Nadaljevalni tečaj Solidworks: 
Predstavitev naprednih funkcij modeliranja in predstavitev 
dodatnih modulov v programskem paketu Solidworks. 

▪ 5. 5. 2021: Izvedba tečaja MS Excel: Študentom predstaviti 
napredne funkcije uporabe programskega orodja. 

▪ 12. 5. 2021: Izvedba tečaja Matlab: Študentom predstaviti 
osnove programskega orodja in jim olajšati izdelavo 
seminarskih nalog. Tečaj izveden preko MS Teams. 

▪ 8. 6. 2021: Izvedba dogodka Strojniški piknik: povezati 
študente in širiti prepoznavnost ŠS FS UM. 

▪ 31. 9. 2021: Brošure za bruce: razdelitev brošur z osnovnimi 
informacijami za nove študente. 

▪ 23. 12. 2021: Izvedba tečaja Osnovni tečaj Solidworks: 
Predstavitev osnovnih funkcij uporabe programskega orodja. 
Dogodek izveden preko MS Teams. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 
 

3.7 Obravnava samoevalvacijskega poročila na seji 
Študentskega sveta FS. 

▪ Obravnava samoevalvacijskega poročila na 3. izredni seji ŠS 
FS, dne 24. 2. 2021. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022.  

▪ KU niso potrebni. 

 

3.8 Sprotno posodabljanje informacij in podatkov na spletni 
strani »študenti.fs«. 

▪ Objave dogodkov in aktivna promocija le-teh na 
spletnih kanalih ŠS FS UM in FS. 

▪ Objavljanje vabil in zapisnikov sej na spletnem 
mestu: https://www.fs.um.si/studij/studentske-
strani/studentski-svet/. 

▪ Redna objava dogodkov po socialnih omrežjih študentskega 
sveta FS. 

▪ Vabila in zapisniki sej so objavljeni na spletni strani: 
https://www.fs.um.si/studij/studentske-strani/studentski-svet/. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 

https://www.fs.um.si/studij/studentske-strani/studentski-svet/
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3.9 Spodbujanje in motiviranje študentov za aktivno 
sodelovanje v procesih načrtovanja in odločanja na FS. 

▪ Srečanje študentskih funkcionarjev FS z vodstvom 
fakultete.  

▪ Intenziviranje sodelovanja študentov v organih in 
komisijah FS. 

▪ Vključevanje študentov v aktivnosti: organizacija 
dogodkov, izboljšave spletne strani FS, FB FS, 
vključevanje študentskih aktivnosti v akcijski načrt FS... 

▪ Srečanje študentskih funkcionarjev FS z vodstvom fakultete ni 
bilo izvedeno zaradi slabih epidemioloških razmer v 2021. 

▪ Študenti aktivno sodelujejo v organih in komisijah FS ter 
delovnih skupinah (organizacija dneva FS, promocijske 
aktivnosti...). 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

▪ KU niso potrebni. 

4 MATERIALNE RAZMERE REALIZACIJA KOREKTIVNI UKREPI 

4.1 Prodaja stanovanja. ▪ V teku prodaja dveh nepremičnin.  ▪ KU niso potrebni. Aktivnost se 
nadaljuje v letu 2022. 

4.2 Obnova, oprema in novogradnja prostorov na lokaciji 
Smetanova 17 in 18 

▪ Sodelovanje pri pripravi dokumentacije za projekt 
INNOVUM. 

▪ Stalno spremljanje, sodelovanje z UM in priprava potrebne 
dokumentacije.  

▪ KU niso potrebni. Aktivnosti se 
nadaljujejo v letu 2022.  

4.3 Prenova sanitarij v objektu D in J2 na Smetanovi 17 in  

zamenjava strelovodov na objektih TF v skladu z 
investicijskim planom. 

▪ Prizadevanja za pridobitev finančnih sredstev za 
obnovo. 

▪ V teku je obnova sanitarij v D objektu.   ▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

 

4.4 Ureditev prostorov (priprava idejne zasnove za prostor 
B-109): 

▪ za zadrževanje študentov, ki bi jih le-ti uporabljali 
izven pedagoškega procesa. 

▪ za delo študentov s tutorji.  

▪ Novembra 2021 priprava 1. koncepta za prenovo bivše 
tiskarne. 

▪ Decembra 2021 izpraznitev prostora bivše tiskarne. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 

 

4.5 Povečati kapacitete in prenovitev računalniških učilnic. 

▪ Koncept prenove računalniške učilnice B-206. 

▪ Koncept prenove sejne sobe B-307. 

▪ Pripravljen koncept konferenčne sobe B-307, razpis za 
nabavo opreme v decembru 2021. 

▪ Aktivnosti se nadaljujejo v letu 
2022. 
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4.6 Načrtovanje dodatnih virov za izvajanje promocije 
študijskih programov FS. 

▪ Pridobitev finančne podpore (donacij, sponzorstev) 
za aktivnosti, ki niso sistemsko financirane.  

▪ V teku stalno. ▪ KU niso potrebni. Aktivnosti se 
nadaljujejo v letu 2022. 

 

4.7 Izdelava promocijskih daril za podjetja, goste FS, ob 
obiskih zaposlenih FS v različnih domačih in tujih 
organizacijah (v SLO in ENG: mapa, prospekt, 
priložnostna darila), glede na možnosti pridobivanja 
dodatnih finančnih sredstev. 

▪ V pripravi so promocijska darila za partnerje in artikli za 
prodajo glede na želje zaposlenih in študentov iz 
opravljenega anketiranja. 

▪ KU niso potrebni. 

4.8 Izboljšati  gospodarjenje z opremo in prostori.  

▪ Ažuriranje seznama raziskovalne opreme FS v 
evidencah UM in ARRS.  

▪ Nabava opreme skupnega pomena - 1. faza nabave 
opreme RIUM1. 

▪ Koordinacija in priprava skupne prijave novega 
Infrastrukturnega programa UM 2021-2026 

▪ Spremljanje izkoriščenosti raziskovalne opreme in 
skrb za učinkovitejšo izrabo. 

▪ Ažuriran je seznam večje raziskovalne opreme FS v evidenci 
UM (november 2021), evidenci ARRS (marec 2021). 

▪ Dobavljena je raziskovalna oprema RIUM1: FS 10.1 (dr. I. 
Drstvenšek), FS 09.1 sklop 3 in 4 (dr. M. Ficko, RIUM15), FS 
07 (dr. F. Zupanič), FS 11.1, sklop 1 in sklop 2 (dr. N. 
Gubeljak), FS 13 (dr. L. Fras Zemljič). 

▪ Izvedena so prilagoditvena dela za umestitev raziskovalne 
opreme RIUM – FS 10.1 (dr. I. Drstvenšek). 

▪ V teku so postopki javnih naročil za nabavo raziskovalne 
opreme RIUM1: FS 09.1 RIUM33 5 kosov in RIUM34 4 kosi 
(dr. M. Ficko), FS 12 (dr. V. Kokol). 

▪ V teku dobave oprema RIUM FS 04 (dr. I. Anžel) in FS 11.3 
(dr. S. Glodež) 

▪ Priprava gradiva za skupni sestanek vodij laboratorijev za 
pripravo notranje politike odprtega dostopa do raziskovalne 
infrastrukture UM. 

▪ 26. 2. 2021, 19. 5. 2021 in 9. 6. 2021 predstavljena 
raziskovalna oprema RIUM 1: FS 13 (dr. L. Fras Zemljič), FS 
07 (dr. F. Zupanič), FS 11.1 (dr. N. Gubeljak), FS 01 (dr. Z. 
Ren), FS 05 (dr. I. Anžel). 

▪ Realiziranih 6 novih zaposlitev za delo na opremi RIUM. 

▪ KU niso potrebni. Aktivnosti se 
nadaljujejo v letu 2022. 
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▪ Dobavljena oprema, sofinancirana s strani ARRS Paket 19 
(dr. M. Hriberšek). 

▪ Dobavljena oprema po izvedenem evidenčnem postopku 
(dr. Ž. Zebec). 

▪ Dobavljena oprema po izvedenem javnem naročilu FS (dr. L. 
Fras Zemljič). 

▪ Oddana skupna prijava UM za financiranje infrastrukturnih 
programov 2022 – 2027. 

▪ Odobreno nadaljevanje financiranja Infrastrukturnega 
programa UM od 1. 1. 2022 za obdobje 6-ih let. 

4.9 Priprava načrta vzdrževalnih del na FS. 

▪ Seznam nujnih vzdrževalnih del za leto 2021. 

 

▪ Izvedeno popravilo strehe nad predavalnico E -104. 

▪ Izvedeno popravilo strehe na J2 objektu v kabinetu J2-
410/1. 

▪ Delna zamenjava oken ter žaluzij na J2 objektu. 

▪ Obnova WC-jev na a D1 objektu v teku. 

▪ Delna ureditev arhiva v zaklonišču s strani FRS. 

▪ Izveden obrez dreves pred glavnim vhodom in na travniku 
na Smetanovi strani. 

▪ Menjava vertikalnih centralnih cevi na B objektu.  

▪ KU niso potrebni. Aktivnosti se 
nadaljujejo v letu 2022. 

 

 

4.10 Prenova pedagoške infrastrukture 

▪ Namestitev PC v predavalnicah FS 
▪ Dvižne mize 

▪ 5 PC z monitorji nameščeno v predavalnice B-201, B-205, B-
207, B-301 in J2-230. 

▪ Nabava dvižnih miz v B-108, B-301, A-201 in E-104. 

▪ Prenova prostorov B-108 in J2-230 

▪ Naročilo oken za predavalnice J2-333, J2-332, J2-331, J2-
330/1, J2-128/3. 

▪ Prenova tal in vrat na lokaciji Smetanova ulica 18. 

▪ Nabava pleski stekel v predavalnicah. 

▪ Aktivnosti izvedene. 

▪ KU niso potrebni. 

5 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI REALIZACIJA KOREKTIVNI UKREPI 
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5.1 Ohranjanje/izboljševanje medsebojnih odnosov z 
izvajanjem formalnih in neformalnih srečanj 
zaposlenih (redni letni razgovori, sestanek vseh 
zaposlenih na FS, rekreacijski pohodi, družabna 
srečanja - odvisno od epidemioloških razmer). 

▪ Izvedeni RLR marec 2021.  

▪ April 2021 sestanek vseh zaposlenih FS. 

▪ Neformalna srečanja zaposlenih niso bila organizirana zaradi 
slabih epidemioloških razmer. 

▪ KU  niso potrebni 

5.2 Spremljanje kakovosti izvajanja pedagoškega procesa. 
▪ Kritična analiza rezultatov študentskih anket in 

uvajanje ukrepov za izboljšave. 
▪ Spremljanje kakovosti izobraževalne dejavnosti v 

skladu s kazalniki UM.  
▪ Vzpodbujanje mladega pedagoškega kadra za 

dodatno andragoško usposabljanje. 

▪ Izveden je bil razgovor s pedagoškimi sodelavci, ki so imeli pri 
Anketi o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitvi 
študentov študijskega leta 2020/2021 skupno povprečno 
oceno negativno oziroma so imeli negativno povprečno 
oceno pri posamezni učni enoti. 

▪ Sprejeti so bili korektivni ukrepi, ki jih bomo spremljali. 

▪ KU niso potrebni 

5.3 Polna funkcionalnost nove spletne strani Fakultete za 
strojništvo. 

▪ Izpopolnitev angleške verzije.  

▪ Izvedba posodobitve spletne strani Raziskovanje - 
Projekti in programi. 

▪ Sprotno ažuriranje, oblikovno in vsebinsko 
izboljševanje spletnih strani FS. 

▪ Sprotno spremljanje fakultetnega profila na 
Facebooku v sodelovanju s ŠS FS. 

▪ Posodobljene spletne strani Raziskovanje - Projekti in 
programi (projekti strukturnih skladov in raziskovalni 
programi). 

▪ Posodobljene spletne strani Raziskovanje – Projekti in 
programi v angleškem jeziku. 

▪ Sprotno ažuriranje spletnih strani FS in fakultetnega profila 
na Facebooku. 

▪ Priprava koncepta spletne trgovine. 

▪ KU niso potrebni 

5.4 Sprotno ažuriranje področja »Kakovost« na spletni 
strani FS. 

▪ Na spletni strani FS objavljene ažurne verzije 
Samovelvacijskega poročila (odprt dostop), realizacije AN in 
aktualnega AN  (samo za zaposlene) ter SEP ŠP (samo za 
zaposlene). 

▪ Področje se sproti ažurira. 

▪ KU niso potrebni 
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5.5  Izdelava samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 
2019/2020, ki vključuje: 

▪ Izdelava realizacije akcijskega načrta za 2020 s 
korektivnimi ukrepi  

▪ Priprava akcijskega načrta za leto 2021  

▪ Oblikovanje strateških ciljev FS 2021-2030 

▪ Priprava analize ankete o zadovoljstvu zaposlenih 

▪ Priprava analize študentske ankete 

▪ Priprava analize ankete obremenjenosti študentov 

▪ Priprava analize ankete o zadovoljstvu s študijem 

▪ Vsi dokumenti so bili izdelani in potrjeni na organih FS, SEP s 
prilogami naloženo na server UM (potrjen prejem) 31. 3. 
2021. 

▪ KU niso potrebni 

5.6 Izdelava samoevalvacijskih poročil študijskih 
programov za 2019/2020. 

▪ Poročila potrjena na organih FS in posredovana na UM 31. 3. 
2021. 

▪ KU niso potrebni 

5.7 Sistemiziranje komunikacije vodstva z zaposlenimi 
glede sistema kakovosti. 

▪ Redno uvrščanje tematik s področja kakovosti na 
dnevne rede akademskega zbora, senata, kateder in 
inštitutov. 

▪ Redno poročanje članov komisij in Senata FS na sejah 
kateder. 

▪ Tematike s področja kakovosti so bile uvrščene na dnevne 
rede sej akademskega zbora, senata, kateder in inštitutov, 
kolegija dekana. 

▪ KU niso potrebni 

5.8 Preverjanje izvajanja akcijskega načrta FS na:  

▪ Kolegiju dekana 

▪ Senatu FS, KOK FS, sejah inštitutov in kateder, sejah 
ŠS 

▪ Akademskem zboru 

▪ AN za 2020 je bil v celoti preverjen do konca januarja 2021, 
izvedba analizirana, določeni korektivni ukrepi (KOK FS). 

▪ AN za 2021 zaradi COVID-a ni bil periodično preverjan. 
Izvajanje bo v celoti pregledano do 17. 1. 2022. 

▪ KU niso potrebni (periodično 
preverjanje ni bilo izvedeno zaradi 
izredne situacije, za katero ne 
obstaja velika verjetnost 
ponovitve) 

5.9 Vzpostavitev intraneta na osnovi MS Sharepoint 
portala 

▪ Aktivnost se prenese v leto 2022. ▪ KU: V letu 2022 vzpostaviti 
intranet na osnovi predvidenega 
portala! 

 


