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Najmlajša strojna fakulteta v 
Sloveniji
Morda se še spominjate gesla »Ima vse, kar imajo veliki« iz reklamnih 
oglasov za prvega clia, ki so ga začeli v Novem mestu izdelovati leta 
1993. Po četrt stoletja lahko ta slogan zopet obudimo v spomin in 
ga prenesemo v akademsko in izobraževalno okolje mesta in širše 
okolice, saj se lahko danes Novo mesto pohvali z najmlajšo univerzo in 
najmlajšo strojno fakulteto v Sloveniji.

Seveda ne univerza niti fakulteta nista od včeraj. Univerza 
je bila sicer akreditirana leta 2017, vendar pa so njene članice 
kot samostojni visokošolski zavodi, ki so do leta 2018 delovali 
v okviru Visokošolskega središča Novo mesto, v tem okolju in 
širše že dobro uveljavljeni in imajo deset in več letno tradicijo. 
Med njimi je tudi strojna fakulteta, ki je bila ustanovljena marca 
leta 2006 in se zdaj uradno imenuje Univerza v novem mestu 
Fakulteta za strojništvo.

Od visoke šole do fakultete

Pot od ustanovitve do danes ni prav dolga, je pa za fakulteto, ki 
so jo ustanovitelji na začetku poimenovali Visoka šola za tehno-

logije in sisteme (VITES), zagotovo pestra in uspešna. Konec leta 
2006 je šola pridobila akreditacijo za študijski program in leta 2007 
še koncesijo za izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega 
programa prve stopnje Tehnologije in sistemi. Prve redne študente 
je šola vpisala v študijskem letu 2008/2009. Razvoj se je leta 2011 
nadaljeval z akreditacijo magistrskega študijskega programa 2. 
stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu, leta 2016 pa še z 
akreditacijo doktorskega študijskega programa 3. stopnje Sonarav-
ne tehnologije in sistemi v strojništvu. Leta 2014 se je visoka šola 
preoblikovala v fakulteto in dobila naziv Fakulteta za tehnologije in 
sisteme. Leta 2017 je fakulteta postala soustanoviteljica Univerze v 
Novem mestu in se po ustanovitvi univerze 24. 04. 2018 preimeno-
vala v Univerza v Novem mestu Fakulteta za strojništvo.

 »Superračunalnik in prikaz 
študentskega projekta od 
virtualnega prototipa do 
3D-modela, izdelanega s 
pomočjo aditivnih tehnologij
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Z vizijo v digitalno prihodnost

Čeprav je fakulteta mlada ustanova, se prizadeva s kakovostjo 
študija uveljaviti doma in v svetu. K ugledu ustanove prispevajo 
priznani predavatelji, sodoben in kakovosten učni proces ter 
uspešni diplomanti z visokim strokovnim znanjem. Poslanstvo 
fakultete je predvsem izvajanje kakovostnega izobraževanja s 
področja strojništva ter zagotavljanje kakovostnih kadrov v regiji 
in slovenskem prostoru, pa tudi kakovostno raziskovalno in 
razvojno delo ter negovanje ugleda in poistovetenje študentov, 
diplomantov in zaposlenih z vizijo fakultete. Pri slednjem lahko 
izpostavimo še željo po tvornem sodelovanju z gospodarstvom v 
ožji in širši regiji ter uveljavitev v družbi kot odgovoren nosilec 
izobraževanja in prenosa znanja.

Fakulteta daje pri pedagoškem in raziskovalnem delu velik 
poudarek na usvajanje sodobnih znanj z intenzivno uporabo in-
formacijskih tehnologij oziroma usvajanju znanj s področja nu-
meričnih simulacij, računalniško podprtega inženiringa, razvoja 
in preizkušanja v digitalnem okolju, skratka v smeri digitalizacije 
in digitalne transformacije.

tehnološki laboratorij, ter izobraževalne in raziskovalne licence 
za programsko opremo ANSYS, Tecnomatix, ABB RobotStu-
dio, LabVIEW, MATLAB in druge. Konec leta 2018 je fakulteta 
kupila industrijski robot ABB IRB 1200 z računalniškim vidom, 
po potrebi pa je na voljo tudi druga najsodobnejša oprema za 
tovarne prihodnosti, kot na primer sodelujoči robot ABB YuMi.

Raziskovalci na fakulteti dejavno sodelujejo pri bazičnih in 
aplikativnih raziskavah in so aktivni pri objavljanju rezultatov 
raziskav predvsem na področjih obnovljivih virov energij, razvo-
ja turbinskih strojev, prenosa toplote in snovi ter pri različnih 
industrijskih aplikacijah na področju računalniške dinamike te-
kočin in trdnin, kjer se uporabljajo računsko intenzivne metode 
in zelo zmogljivi računalniki. Fakulteta je od leta 2013 vpisana 
tudi v evidenco raziskovalnih organizacij z lastno raziskovalno 
skupino Tehnologije in sistemi. Ima sklenjenih nekaj pogodb 
o sodelovanju z domačimi in tujimi podjetji ter raziskovalnimi 
inštitucijami, rezultati znanja oziroma raziskav pa so bili prene-
seni že tudi v prakso (sistem prezračevanja MIKrovent, sistem 
SOLINTERRA za skoraj nič-energijske stavbe …).

 »Superračunalnik in prikaz študentskega projekta 
od virtualnega prototipa do 3D-modela, izdelanega s 
pomočjo aditivnih tehnologij

 »Vetrovnik

 »Energetski laboratorij z eno najsodobnejših klimatskih naprav v Sloveniji

za raziskovalno delo. Študenti tako na vseh treh stopnjah študija 
usvojijo znanja, potrebna za razumevanje potreb in zahtev raču-
nalniško podprtega inženiringa v praksi ter pri raziskovalnem 
delu. Poleg superračunalnika za CAE in numerične raziskave 
na področjih simulacije dinamike tekočin (CFD) in strukturne 
analize ter simulacije interakcije trdnina-tekočina je na fakulteti 
tudi oprema za 3D tiskanje, 3D skeniranje, energetski laboratorij, 

Skrb za ustrezno opremo in raziskovalno delo

Fakulteta ima že vrsto let lasten manjši superračunalnik ter od 
samega začetka delovanja licence za ustrezno inženirsko pro-
gramsko opremo, ki se uporablja tako za pedagoško, kakor tudi 
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Ali lahko prosim na začetku na kratko predstavite vašo stro-
kovno in akademsko pot?

Po zaključku podiplomskega študija na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani sem se odločil za samostojno pot ter leta 
2007 pričel z zastopanjem simulacijske programske opreme 
podjetja ANSYS na slovenskem trgu, od oktobra 2018 pa sem 
(SIMUTEH, s. p.) zastopnik za programsko opremo TCFD® v 
Jugovzhodni Evropi. S svojim delovanjem sem imel priložnost 
razvijati potencial inženirskih simulacij v slovenski industriji, kar 
danes predstavlja enega izmed stebrov prehoda v digitalno druž-
bo. Od leta 2013 sem tudi direktor Inštituta INOVEKS d.o.o., 
ki se primarno ukvarja z raziskavami in razvojem na področju 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Leta 2008 me je k sodelovanju na takratni Visoki šoli za tehno-
logije in sisteme (VITES) povabil dekan prof. dr. Peter Novak. 
Istega leta sem bil izvoljen v naziv docenta ter se delno zaposlil 
na fakulteti ter pričel predavati predmete povezane z računalni-
ško podprtim inženiringom in virtualnim prototipiranjem ter 
energetiko, učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije, 
kar je sicer moje primarno strokovno in znanstveno področje. 
Naslednje leto sem prevzel tudi mesto prodekana za študijske 
zadeve. V tem času smo pričeli s pripravo študijskega programa 
2. stopnje, kjer sem vodil skupino za pripravo in akreditacijo pro-
grama. Ko se je v letu 2012 iztekel mandat takratnemu dekanu, 
prof. dr. Novaku, sem na njegovo spodbudo uspešno kandidiral 
za dekana in bil izvoljen za prvi, dvoletni mandat.

Pogovor z dekanom rednim 
profesorjem dr. Simonom Muhičem

Kaj in koga bi pri razvoju fakultete posebej izpostavili?
Visoko šolo za tehnologije in sisteme je ustanovilo Visoko-

šolsko središče Novo mesto, ki se je zavedalo pomena visoko-
šolskega izobraževanja na področju tehnike. K sodelovanju so 
povabili uveljavljene profesorje, kot na primer prof. dr. Novaka, 
doc. dr. Blagojeviča, izr. prof. dr. Janežiča, prof. dr. Kralja, prof. 
dr. Tumo ter druge, ki so poleg ustanovitelja omogočili akredi-
tacijo šole, programa ter pričetek delovanja. Pri tem bi še po-
sebej izpostavil prvega dekana, zaslužnega profesorja dr. Petra 
Novaka, ki je uspel na mlado inštitucijo pripeljati mlajše, redno 
zaposlene kolege ter pridobiti prvo opremo za laboratorije. Za 
dejaven zagon sta zaslužna še doc. dr. Bogdan Blagojevič in žal 
že pokojni laborant Marjan Dimnik, s katerima smo zasnovali 
ter v letih 2008 in 2009 tudi izdelali laboratorij za pedagoške in 
raziskovalne potrebe ter s tem tlakovali pot nadaljnjega razvoja 
fakultete.

Kaj prinaša strojna fakulteta novega v regijo in širše?
Poslanstvo fakulteta je že od vsega začetka tvorno prispevati k 

razvoju terciarnega izobraževanja v Jugovzhodni Sloveniji, boljši 
kakovosti visokošolskega izobraževanja in skrajševanju časa med 
ustvarjanjem, pridobivanjem, prenosom in uporabo znanja. S 
svojim načinom delovanja in z visokim strokovnim znanjem, 
pri čemer bi izpostavil priznane predavatelje, kakovosten učni 
proces in tudi uspešne diplomante, smo se uveljavili tako v lokal-
nem okolju, kakor tudi v Sloveniji in seveda širše. Že v zasnovi 
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študijskih programov je izrazit poudarek na usvajanju sodobnih 
znanj z intenzivno rabo informacijsko-komunikacijskih tehnolo-
gij oziroma usvajanju znanj s področja numeričnih simulacij ter 
računalniško podprtega inženiringa. Fakulteta predstavlja enega 
izmed stebrov znanja na tem področju tako v Sloveniji kakor tudi 
širše.

Kako se na to odziva gospodarstvo in kako fakulteto sprejema 
širša družba?

Fakulteta ima že od začetka podporo gospodarskih družb tako 
iz lokalnega okolja kot tudi širše. Pri tem bi izpostavil predvsem 
odlično sodelovanje z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele 
krajine, ki je pri razvoju inštitucije tvorno sodelovala in podprla 
vse spremembe, kar se mi zdi izjemnega pomena.

Na kaj ste kot dekan fakultete najbolj ponosni?
Težko bi zelo eksplicitno odgovoril na to vprašanje. Ko sem 

leta 2012 dobil priložnost za vodenje šole, sem bil soočen s 

 »Utrinek s predsta-
vitve Industrije 4.0 in 
sodelujočih robotov, ki ga 
je organizirala fakulteta v 
sodelovanju z Gospodar-
sko zbornico Dolenjske in 
Bele krajine

številnimi izzivi. Vizija razvoja fakultete in njena realizacija sta 
se lahko pričeli udejanjati šele z uspešno prestanimi evalvacijami 
oziroma ponovno akreditacijo zavoda in nato še koncesionirane-
ga programa 1. stopnje, kar sta bila prva resna projekta zame kot 
novega dekana. Po uspešno prestanih evalvacijah smo se lotili 
zahtevne poti preoblikovanja visoke šole v fakulteto ter razvoja 
programa 3. stopnje. Leta 2017 smo postali tudi soustanovi-
telj nove univerze. Na vse te projekte, ki smo jih v mojih treh 
mandatih dekana skupaj z mojimi sodelavci uspešno realizirali, 
sem izjemno ponosen. Ponosen sem na moje sodelavce, ki so po-
membno prispevali k uspešni izvedbi vseh projektov, za kar bi se 
jim ob tej priložnosti še enkrat zahvalil. Prav tako sem ponosen, 
da smo s pomočjo industrije, predvsem izven lokalnega okolja, 
uspeli opremiti laboratorije z ustrezno opremo.

Fakulteta je skupaj s podjetjem Dulc d.o.o. in Inštitutom INO-
VEKS na letošnjem Industrijske forumu IRT prejela priznanje 
TARAS za najuspešnejše sodelovanje razvojno-raziskovalnega 
okolja z gospodarstvom za projekt razvoja Skoraj nič energijske 
stavbe s sistemom SOLINTERRA. Kipec smo s ponosom posta-
vili na ogled v preddverje Univerze v Novem mestu.

Ne nazadnje bi omenil še vpis v letošnjem študijskem letu, 
predvsem v prvi letnik prve bolonjske stopnje, ki veliko večji od 
najbolj optimističnih napovedi glede na prejšnja leta. Menim, da 
je k temu pripomogel skupek vseh dejavnikov: od razvoja inštitu-
cije do prepoznavnosti v lokalnem in širšem okolju.

Kakšna je nadaljnja pot?
Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu se bo tudi 

v bodoče trudila, da bo primarno skrbela za kakovosten in 
odgovoren prenos najaktualnejših znanj študentom in diplo-
mantom na vseh treh stopnjah, kar od nas seveda upravičeno 
pričakuje industrija oziroma tisti, ki zaposlujejo naše diplomante. 
Kakovosten prenos znanj pa poleg vedno aktualiziranih učnih 
načrtov in vsebin pomeni tudi odgovornost inštitucije, da svojim 
sodelavcem in tudi predvsem podiplomskim študentom ponudi 
kakovostne pogoje za znanstveno-raziskovalno delo. To z drugi-
mi besedami pomeni predvsem nadaljnji razvoj laboratorijev, ki 
bodo omogočali kakovostne pogoje za znanstveno-raziskovalno 
delo. Pri tem pa upamo tudi na pomoč industrije.

 »S podelitve priznanja TARAS 2018 (z leve prof. dr. Simon Muhič, Matej 
Dulc, Darko Švetak in prof. dr. Peter Novak)


