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Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: FERI UM) je ena 
izmed vodilnih izobraževalnih in raziskovalnih institucij 
na področju elektrotehnike, informatike in računalništva 
v Sloveniji. Študentom posredujemo znanja, temelječa na 
mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu, 
in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča 
delovna okolja v Sloveniji ter v mednarodnem prostoru.

Naše dolgoletno uspešno delovanje sledi cilju, da 
utrdimo položaj mednarodno prepoznavne univerzitetne 
izobraževalne in raziskovalne ustanove na področjih 
elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih 
komunikacij in mehatronike v srednji Evropi, ki je 
kakovostna in privlačna za študente vseh stopenj iz 
Slovenije in drugod.

Za doseganje tega cilja izvajamo inovativne metode 
poučevanja v sodobnem učnem okolju. Naše delovanje je 
osredotočeno na študenta, pri čemer je načrtovanje vpisa 
družbeno odgovorno, prizadevamo pa si povečati delež 
visoko motiviranih študentov iz Slovenije in tujine.
Poleg kvalitetnih in vsebinsko bogatih ter aktualnih 
študijskih programov pomembno mesto v dejavnostih 
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
zaseda tudi raziskovalna dejavnost, ki je z uspešnim 
pedagoškim delom tesno povezana. Pomembni elementi 
pri tem so: sledenje najnovejšim trendom in dogodkom v 
svetu, o katerih lahko sproti informiramo študente skozi 
študijski proces, nadaljnja kreativnost, doseganje 
mednarodno primerljive znanstvenoraziskovalne 
odličnosti in trajnostnega, družbeno odgovornega in 
kakovostnega razvoja znanstvenih ved, področij ter 
podpodročij fakultete.

Delovanje fakultete med drugim temelji na spodbujanju 
akademskih vrednot, spodbujanju celovitega 
osebnostnega razvoja študentov s poudarkom na 
aktivnem sooblikovanju dogajanja na fakulteti ter s 
sodelovanjem pri obštudijskih dejavnostih, spodbujanju 
mednarodne mobilnosti zaposlenih in študentov,
spodbujanju aktivnega delovanja alumni kluba in 
programskih svetov študijskih področij.

MEJNIKI OBSTOJA

Zgodovina fakultete sega v leto 1960, kljub temu da v 
tistem času ni bila organizirana enako. Takrat so namreč 
na tedanji Višji tehniški šoli začeli s študijem 
elektrotehnike. Institucija je bila ustanovljena na pobudo 
mariborskih gospodarskih organizacij in strokovnih 
združenj, razlog pa je bila potreba po kadrih, saj je bil 
Maribor tedaj najbolj razvito industrijsko središče. Višja 
šola, postavljena v to industrijsko okolje, je najlažje in 
najhitreje zadovoljila velike kadrovske potrebe, razvita 
industrija pa je šoli pomagala z visoko kvali�ciranim in 
znanstvenim kadrom z bogatimi praktičnimi izkušnjami. 

Leta 1973 je Višja šola prerasla v Visoko tehniško šolo, 
februarja 1985 pa v Tehniško fakulteto. Le-ta se je leta 
1995 ločila na štiri samostojne fakultete, med katerimi je 
tudi današnja -  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko Univerze v Mariboru. Hiter razvoj fakultete 
v zadnjih dveh desetletjih lahko pripišemo spoznanju, da 
je razvoj znanstvenoraziskovalne dejavnosti osnova za 
kakovosten napredek visokošolskega izobraževalnega 
procesa in za tehnološko posodobitev industrije. 

Enako kot na začetku je povezovanje izobraževalno-
raziskovalne institucije in industrije še danes pomemben 
del zgodbe na fakulteti. Zgolj z odločnostjo, znanjem in 
trdim delom se bomo lahko uspešno soočili tudi z izzivi v 
prihodnosti.

4 UM FERI: Preteklost, sedanjost, prihodnost



FERI UM ponuja veliko izbiro študijskih programov, smeri in modulov, prav tako pa sodobne in atraktivne učne metode ter 
visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev, ki naredijo študij zanimivejši in kvalitetnejši. 

Fakulteta je privlačna za študente iz Slovenije in mednarodnega prostora. Tako obvladovanje temeljnih in praktičnih znanj z 
ožjega področja stroke kakor tudi sposobnost integracije znanj z drugih področij omogočajo vsem, ki zaključijo študij, 
reševanje kompleksnih inženirskih nalog in opravljanje vodstvenih funkcij tako v gospodarstvu kot tudi v javni upravi. Z 
zaposlitvijo diplomanti in magistranti FERI UM nimajo težav, saj po raziskavah spadajo med 20 najbolj zaželenih pro�lov 
oziroma poklicev. Večina študentov se že v času svojega študija vključuje v raziskovalno delo laboratorijev, kjer se srečajo s 
svojimi prvimi raziskovalnimi izzivi, kar jim omogoča uspešno in kakovostno delo tudi v prihodnosti. Z vključitvijo v delo 
raziskovalnih skupin tako pridobivajo znanja in izkušnje pri reševanju obsežnejših in zahtevnejših raziskovalnih nalog, ob tem 
pa imajo pomoč izkušenih raziskovalcev. Pomemben del je tudi vpetost v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti, 
zaradi katere so študenti oziroma diplomanti fakultete po doseženem znanju primerljivi s tistimi, ki so zaključili študij na 
priznanih evropskih univerzah.

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

   • Elektrotehnika
   • Informatika in tehnologije komuniciranja
   • Medijske komunikacije
   • Mehatronika
   • Računalništvo in informacijske tehnologije
   • Telekomunikacije

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI

   • Elektrotehnika
   • Informatika in tehnologije komuniciranja
   • Mehatronika
   • Računalništvo in informacijske tehnologije

MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

   • Elektrotehnika
   • Informatika in tehnologije komuniciranja
   • Medijske komunikacije
   • Mehatronika
   • Računalništvo in informacijske tehnologije
   • Telekomunikacije

DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

   • Elektrotehnika
   • Medijske komunikacije
   • Računalništvo in informatika
 

ŠTUDIJ NA FAKULTETI
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Tako zaposleni kot študenti FERI UM svoje znanje 
nenehno dokazujejo z doseganjem uspehov na 
slovenskem in svetovnem nivoju. Visoko raven 
raziskovalnega dela zaposleni dokazujejo z 
objavami v priznanih znanstvenih čtivih, z visokim 
številom citatov, sodelovanjem na srečanjih in 
konferencah ipd. Temu se pridružujejo tudi študenti 
– večina se jih namreč že v času dodiplomskega 
študija vključuje v raziskovalno delo laboratorijev, 
pri čemer pridobivajo znanja in izkušnje pri 
reševanju obsežnejših ter zahtevnejših 
raziskovalnih nalog, ob tem pa imajo pomoč 
izkušenih raziskovalcev.

Na uspehe prav vsakega posameznika, ki sooblikuje 
fakulteto in univerzo, smo izjemno ponosni, prav 
tako pa nas veseli, da to opazi in ceni tudi javnost 
oz. širši medijski prostor.

FERIMENALNI

INŽENIRKA LETA 2019

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU
·  Rektorjeva nagrada za najboljše 
študijske uspehe študentov Univerze v 
Mariboru v svoji vpisni generaciji
·  Priznanje Univerze v Mariboru za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
izobraževalno delo za izjemne uspehe, 
dosežke in zasluge 
·  Nagrada Univerze v Mariboru za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
izobraževalno delo za vrhunske uspehe, 
dosežke in zasluge
·  Nagrada Univerze v Mariboru za 
sodelovanje z gospodarstvom in prenos 
znanja za vrhunske uspehe, dosežke in 
zasluge na področju sodelovanja z 
gospodarstvom ter izjemne rezultate pri 
prenosu znanja
·  Priznanje Univerze v Mariboru za 
strokovno delo za izjemne uspehe, 
dosežke in zasluge
·  Častni doktor za izjemne in vrhunske 
dosežke, zasluge za razvoj in delovanje 
Univerze v Mariboru ter večanje njenega 
ugleda

PROMETEJ ZNANOSTI ZA 
ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU

2
0
2
0
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DRŽAVNO UNIVERZITETNO 
PRVENSTVO V ŠPORTIH Z LOPARJI 
·  Državni univerzitetni prvak v badmintonu

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU 
·  Rektorjeva nagrada za študijske uspehe 
študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni 
generaciji
·  Perlachovo priznanje za leto 2018 za 
raziskovalno, umetniško, strokovno in 
razvojno dejavnost skupin študentov
·  Nagrada Univerze v Mariboru za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
izobraževalno delo za vrhunske uspehe, 
dosežke in zasluge
·  Priznanje Univerze v Mariboru za 
znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
izobraževalno delo za izjemne uspehe, 
dosežke in zasluge
·  Nagrada Univerze v Mariboru za strokovno 
delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge

UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA ZA 
PRVAKA UNIVERZE V MARIBORU 
·  1. mesto - odbojka moški

STROKOVNA KONFERENCA AIG'19 - 
TEKMOVANJE ŠTUDENTSKIH ČLANKOV 
·  2. nagrada

NAGRADE TEHNOLOŠKE MREŽE 
TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV 
(TM TVP) 
·  Nagrada za najboljše diplomsko delo

NAGRADA BRUMEN

UNIVERZITETNI PROGRAMERSKI MARATON
·  1. mesto na UM
·  2. mesto na UM
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·  Rektorjeva nagrada za študijske uspehe 
   študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni  
   generaciji
·  Nagrada Univerze v Mariboru za
   znanstvenoraziskovalno, umetniško in 
   izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke 
   in zasluge 
·  Priznanje Univerze v Mariboru za
   znanstvenoraziskovalno, umetniško in  
   izobraževalno delo za izjemne uspehe, dosežke 
   in zasluge

PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V 
KOMUNICIRANJU

KREATIVNI NATEČAJ »Izrazi se« 
·  Nagrada za najboljšo fotogra�jo
·  Nagrada za najboljše literarno delo

2
0
1
8

NAGRADE UNIVERZE V MARIBORU 

NAGRADA »DONALD MICHIE – ALAN TURING« 
ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU 
INFORMACIJSKE DRUŽBE

eNagrada SLOVENSKEGA DRUŠTVA 
INFORMATIKE
·  platforma EduCTX

TEKMOVANJE Z ELEKTRIČNIMI KOLESI
·  1. mesto v kategoriji A

TEKMOVANJE INTERNATIONAL MANAGEMENT 
CUP (IMC)
·  3. mesto

ERK 2019
·  1. mesto na tekmovanju študentskih člankov

BEDJANIČEVE NAGRADE 
·  Dve nagradi za magistrsko delo

KONGRESNA AMBASADORKA ZA LETO 2019
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27. MEDNARODNO POSVETOVANJE
KOMUNALNA ENERGETIKA - OSKRBA Z 
ENERGIJO 
·  1. mesto, študentsko tekmovanje
·  2. mesto, študentsko tekmovanje
·  3. mesto, študentsko tekmovanje

TEKMOVANJE ŠTUDENTOV IZ MATEMATIKE, 
MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 
·  Eno srebrno priznanje
·  Štiri bronasta priznanja

ERK 2018 
·  2. mesto, Tekmovanje študentskih člankov 
   IEEE

ŠTUDENTSKO TEKMOVANJE V PROGRAMSKEM 
OKOLJU LABVIEW
·  1. mesto

UNIVERZITETNI PROGRAMERSKI MARATON 
·  1. mesto na Univerzi v Mariboru
·  2. mesto na Univerzi v Mariboru

BEDJANIČEVE NAGRADE 
·  Nagrada za magistrsko delo
·  Nagrada za doktorsko disertacijo

UNIVERZITETNA ŠPORTNA LIGA ZA PRVAKA UM 
·  1. mesto – nogometna ekipa
·  3. mesto – košarkarska ekipa

ENERGETSKA NAGRADA ČASTNIKA FINANCE 
ZA LETO 2018 
·  Najboljši promocijski projekt URE/OVE 
   (študentski projekt)

NAGRADE TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA 
VODENJA PROCESOV (TM TVP)
·  Nagrada za najboljše diplomsko delo

DNEVI SLOVENSKE INFORMATIKE 
·  1. mesto, Tekmovanje študentskih projektov

9UM FERI: Preteklost, sedanjost, prihodnost



Znanstvenoraziskovalno delo je na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru (FERI UM) poleg pedagoške dejavnosti ključni 
steber delovanja. Ponosni smo, da je FERI UM trenutno 
ena izmed največjih raziskovalnih organizacij v 
severovzhodni Sloveniji in predstavlja s svojimi skoraj 300 
zaposlenimi in več kot 200 raziskovalci močan dejavnik v 
svojem okolju, še posebej ker zaposleni na UM FERI 
prenašajo vrhunske raziskovalne rezultate na študente 
ter lokalno in mednarodno gospodarstvo.

Na FERI UM deluje 14 raziskovalnih skupin, registriranih 
pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije (ARRS). Delo v raziskovalnih skupinah 
predstavlja osnovo temeljnega znanstvenoraziskovalne-
ga dela, ki ga dopolnjujemo z aplikativnimi in razvojnimi 
raziskavami, s čimer temeljna znanja prehajajo v 
konkretno uporabo. Uspešno raziskovalno delo naših 
zaposlenih je temelj dobrega visokošolskega 
izobraževanja. Prenos znanstvenih spoznanj v pedagoški 
proces ter vključevanje študentov v razvojne in 
raziskovalne projekte je zagotovilo, da se bodo naši 
diplomanti v svoji poklicni karieri uspešno spoprijemali z 
izzivi prihodnosti. Dejstvo, da sta njihovo znanje in 
sposobnost primerljiva z znanjem kolegov z najboljših 
univerz, pogosto dokazujejo na različnih strokovnih 
tekmovanjih, še bolj pa na svojih delovnih mestih po 
celem svetu.

FERI UM je vključen v številne mednarodne projekte,  
predvsem na področjih, ki jih opredeljuje Strategija 
pametne specializacije,  saj je digitalizacija zajela prav vse 
sfere človeškega delovanja. Poleg raziskovalnih in 
mednarodnih projektov smo posebej ponosni na 
projekte, ki jih izvajamo z industrijo, saj s tem najbolje 
dokazujemo svojo povezanost z gospodarstvom. V 
zadnjih petih letih smo uspešno izpeljali več kot 200 
evropskih in domačih projektov.

USPEŠNO RAZISKOVALNO DELO - TEMELJ DOBREGA 
IZOBRAŽEVANJA

Čeprav je težko izpostaviti vse tehnologije in področja, 
kjer naši znanstveniki izkazujejo odličnost in prodor 
katerih bo po našem mnenju imel pomembno vlogo v 
razvijajoči se družbi, smo opredelili tiste, ki smo jih v tem 
trenutku prepoznali kot nišne: obdelava velepodatkov 
(Big Data) in programiranje, internet stvari/internet vsega 
(IoT/IoE), telekomunikacije in vesoljske tehnologije, 
tehnologija veriženja blokov (Blockchain), avtomatika, 
telematika & senzorika itd. Omenjene tehnologije 
uporabljamo na različnih področjih, kot so: opazovanje 
Zemlje in vesolja, mobilnost, obnovljivi viri energije, 
robotika in mehatronika, informacijska varnost, pametno 
zdravstvo, pametno kmetovanje, kreativna industrija itd.

Raziskovalno delo poteka v okviru 26 
laboratorijev, ki so organizirani v 8 inštitutov: 

• Inštitut za avtomatiko
• Inštitut za elektroniko in telekomunikacije
• Inštitut za informatiko
• Inštitut za močnostno elektrotehniko
• Inštitut za računalništvo
• Inštitut za robotiko
• Inštitut za matematiko in fiziko
• Inštitut za medijske komunikacije

 FP5, FP6, FP7, Obzorje 2020, ESA, NATO SPS, COST, INTERREG 
transnacionalni in čezmejni projekti, ERASMUS +, Leonardo da Vinci, 
Tempus LLP itd.
  Republika Slovenija je v Strategiji pametne specializacije opredelila 9 
področij pametne specializacije: Pametna mesta in skupnosti, Pametne 
stavbe in dom z lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, 
Trajnostna hrana, Trajnostni turizem, Tovarne prihodnosti, Zdravje -
medicina, Mobilnost, Materiali kot produkti.

1

1

2

2
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Skozi celotno rast in razvoj se je fakulteta zavedala 
pomembnosti povezovanja izobraževanja, raziskovanja 
in industrije oz. gospodarstva. Tako kot na začetku 
FERI-jeve poti je to še danes pomemben gradnik 
fakultete, pridobljene kompetence pa omogočajo 
diplomantom, magistrom in doktorandom uspešno 
soočanje z izzivi sedanjosti ter jim zagotavljajo svetlo 
prihodnost. Veseli in ponosni smo, da se naši diplomanti 
odlikujejo po pridnosti, zanesljivosti in predvsem po 
dobrem znanju ter da so na trgu dela iskani in dobro 
zaposljivi. 

Ob ostalih rezultatih je pomembno tudi veliko število 
objav v najkakovostnejših znanstvenih revijah, številka pa 
še raste. Tudi to kaže na kakovostno in kvalitetno 
znanstvenoraziskovalno delo naših zaposlenih. Pri tem 
smo ponosni predvsem na dejstvo, da je bil naš prof. dr. 
Marjan Mernik za leti 2017 in 2018, torej dve leti zapored, 
uvrščen na seznam visoko citiranih raziskovalcev 
Clarivate Analytics.

FERI PREKO MEJA
Širjenje obzorij, spoznavanje drugih kultur, sklepanje 
novih poznanstev in prijateljstev ter nenazadnje tudi v 
izobraževanje v tujem jeziku na fakulteti vidimo kot zelo 
pozitivno izkušnjo za življenje, zato aktivnosti, povezane s 
tem, tudi spodbujamo. 

Med študijem se lahko študenti udeležijo programov 
mobilnosti (opravljanje študijskih obveznosti in 
praktičnega usposabljanja) v eni izmed partnerskih držav 
za čas od 3 do 12 mesecev in usposabljanja 
(pripravništvo) v tujini za čas od 2 do 12 mesecev. 
Udeležba v teh aktivnostih se je pokazala tudi kot zelo 
dobrodošla v življenjepisu, kot dodana vrednost pri 
iskanju zaposlitve in zelo zaželena pri potencialnih 
delodajalcih.
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Na fakulteti se zavedamo, da smo tako zaposleni kot 
študenti najbolj ustvarjalni, zadovoljni, kreativni, srečni in 
nasploh uspešni takrat, kadar se v (delovnem) okolju 
dobro počutimo. Zato spodbujamo druženje in si 
prizadevamo, da vsi deležniki naše fakultete kvalitetno 
preživljamo prosti čas in na tak način izboljšujemo tudi 
medsebojne odnose. Zaposleni in študenti se srečujemo 
tudi izven predavalnic in se v obliki različnih aktivnosti 
združujemo tako za sprostitev in zabavo, kulturno 
popestritev, nadgradnjo svojih hobijev kot tudi za 
svetovanje, pomoč, povezovanje…

Tutorski sistem
Tutorski sistem na fakulteti deluje predvsem kot uvajalno 
tutorstvo, saj so vanj vključeni študenti in študentke višjih 
letnikov ter tutorji učitelji, vsi kot izvajalci tutorske 
dejavnosti, ter študenti in študentke nižjih letnikov kot 
prejemniki. 

Namen tutorjev je med drugim olajšati vključevanje 
študentov v novo okolje, jih spodbujati k udeleževanju v 
obštudijskih dejavnostih in krepiti pripadnost fakulteti. 
Študenti se s tutorskim sistemom srečajo že na 
informativnih dnevih, ko so jim študenti na voljo za vsa 
vprašanja, ki jih imajo interesenti v zvezi s študijem in 
življenjem na fakulteti. Vse novince tutorji učitelji in 
tutorji študenti prvič pozdravijo na t. i. pozdravu brucev, 
ki poteka tik pred začetkom študijskega leta. Oboji 
novopečenim študentom podajo najosnovnejše napotke 
za študij in študentsko življenje na FERI, kot so denimo 
lokacija najpomembnejših predavalnic, spletne strani, 
elektronski indeks, e-učilnica ipd. 

Tudi v višjih letnikih prve stopnje študija so tutorji ves čas 
na voljo študentom, ko se ti soočajo s kakšnimi 
nejasnostmi, težavami ali imajo vprašanje, vezano na 
študijski proces oz. študentsko življenje. Sistem tutorstva, 
ki na FERI UM uspešno deluje že nekaj let, pomembno 
prispeva k višji kvaliteti študijskega procesa in tako vpliva 
na izboljšanje izobraževalne kulture na fakulteti.

Študentski svet
Študentski svet FERI UM ali na kratko ŠS FERI UM je organ 
fakultete, ki ga sestavljajo predstavniki študentov. Deluje 
po načelu »Od študentov za študente«, kar pomeni, da 
člani rešujejo problematiko, ki je povezana s študenti, se 
zavzemajo za dobrobit študentov in s svojimi odločitvami 
ter dogodki prispevajo k študentu prijaznejšemu in 
kvalitetnejšemu študiju. Študenti lahko torej preko 
študentskega sveta aktivno sodelujejo v fakultetnem 
oziroma univerzitetnem okolju in o posameznih zadevah 
podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe. Mandat 
članov študentskih svetov traja eno leto, volitve pa 
potekajo vsako leto v novembru. 

Poleg omenjenih formalnih aktivnosti Študentski svet 
FERI UM skrbi tudi za bolj zabavne aktivnosti, kot so 
različna izobraževanja, dobrodelne akcije, druženja, 
športne aktivnosti, izleti …

SKUPNOST
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Alumni klub
Že približno deset let na fakulteti deluje tudi Alumni klub 
oz. Društvo diplomantov FERI UM, katerega namen je, da 
se fakulteta redno in tesno povezuje s tistimi, ki so svoj 
študij na fakulteti zaključili – torej s svojimi 
diplomantkami in diplomanti, magistricami in magistri 
ter doktoricami in doktorji (alumniji). 

Cilji, ki jih pri tem fakulteta zasleduje, so:

Vsako leto se člani Društva diplomantov FERI UM zberejo 
tudi na manjšem druženju na fakulteti. Jedro srečanja je 
predavanje, ki pokriva več strokovnih in znanstvenih 
področij fakultete oziroma druge zanimive teme.

• Sodelovanje: s stalnim stikom z nekdanjimi 
študenti in povezovanjem z njimi nastajajo nova 
sodelovanja in povezovanja v obliki raznovrstnih 
aktivnosti, od somentorstev pri zaključnih 
nalogah preko aplikativnih raziskovalnih 
projektov do skupnega nastopa alumnijev in 
fakultete na javnih prireditvah.

• Dvig ugleda fakultete in povratna informacija: 
alumniji lahko posredujejo verodostojne in 
zaupanja vredne informacije o tem, kakšen je 
ugled fakultete v gospodarstvu, politiki, kulturi, 
kako so torej sprejeti njeni diplomanti in kakšen 
glas se širi o njej. Hkrati nam lahko s svojim 
vpogledom v gospodarstvo in politiko svetujejo, 
kaj narediti za dvig ugleda fakultete. 

• Dvig prepoznavnosti in ugleda znanstvenih in 
strokovnih področij, na katerih fakulteta deluje: z 
alumniji fakultete, ki so uspešni in prepoznani na 
strokovnih in/ali javnih položajih in pri tem 
izpostavljajo, na kateri fakulteti so pridobili svoje 
znanje, se dviga ugled tako fakultete kot tudi 
področij, ki jih pokriva.

Fotografska sekcija FERI
V klubu se združujejo zainteresirani zaposleni in študenti, 
ki jih veseli fotogra�ja. Člani svoje ujete trenutke redno 
razstavljajo na hodnikih fakultete (v t. i. Galeriji FERI UM) 
in ob Dnevu FERI v avli. Fotogra�je v sklopu določene 
razstave po navadi povezuje skupen naslov, rdeča nit.
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Klub namiznih iger FERI
Novodobne namizne igre zadnjih nekaj let doživljajo 
pravo revolucijo in ponujajo obilo raznolikosti ter zabave. 
Z namenom združevanja navdušencev in tistih, ki si želijo 
le preživeti zabaven večer v dobri družbi, je bil na FERI UM 
ustanovljen t. i. Klub namiznih iger, v katerega se 
združujejo tako študenti kot zaposleni in ki razpolaga z 
večjim številom namiznih iger, primernih tako za 
začetnike kot za poznavalce. Igralni večeri na fakulteti že 
tradicionalno potekajo vsako sredo.

Planinska sekcija FERI
Na fakulteti smo aprila 2014 pod okriljem planinskega 
društva PD Maribor Matica ustanovili pohodniško/
planinsko sekcijo, ki zaposlenim omogoča popoln 
»odklop« od vsakodnevnega hitrega tempa.

Člani na mnogih pohodih spoznavajo pokrajino in gorsko 
naravo Slovenije, njihove ture pa so prilagojene različnim 
željam in zahtevnosti, od lahkotnih pohodov po 
Slovenskih goricah in okolici Maribora do klasičnih 
planinskih tur ob spoznavanju skritih kotičkov Pohorja in 
Kozjaka. Do sedaj so bili vrhunci planinske sekcije 
zahtevnejši alpski vzponi na Raduho, Begunjščico in Špik.

Na prijetnih druženjih v naravi zaposleni skupaj 
preživljajo nešteto čudovitih trenutkov, spoznavajo 
lepote naše domovine, predvsem pa navezujejo pristne 
prijateljske stike, ki se pozitivno odražajo tudi v delovnem 
okolju na fakulteti.

Mešani pevski zbor FERI
Mešani pevski zbor FERI je bil po večletnem prizadevanju 
in interesu tako zaposlenih kot študentov, da bi na 
tehniško usmerjeno fakulteto dodali tudi kanček kulture, 
ustanovljen v začetku leta 2012. Zbor, ki ga sestavljajo 
tako zaposleni kot študenti, uspešno nastopa na 
podelitvah diplom, ob Dnevu FERI in na raznih drugih 
dogodkih ter občasno pripravi tudi kakšen samostojni 
koncert. Junija 2017 so se člani zbora udeležili tudi 
mednarodnega zborovskega tekmovanja v Tuzli (BiH) in 
osvojili zlato priznanje, na kar smo na fakulteti zelo 
ponosni. Zbor deluje pod vodstvom zborovodkinje go. 
Nadje Stegne.
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KAKO NAS VIDIJO DRUGI?



Staša Gejo je diplomantka študijskega programa 
Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika. Obenem je 
tudi odlična športnica, saj trenira balvansko plezanje in 
dosega odlične rezultate. Eden izmed teh je zagotovo tretje 
mesto na svetovnem prvenstvu, ki je septembra 2018 
potekalo v Innsbrucku. Staša prihaja iz Srbije, kjer je bila že 
dve leti zapored razglašena za športnico mesta Niš. V 
Slovenijo je prišla med srednješolskim izobraževanjem in 
tukaj tudi ostala.

Staša, zaključila si mednarodno maturo in kljub temu 
da si imela neskončne možnosti, si se odločila za študij 
v Mariboru, za študij na FERI. Kaj te je prepričalo, da 
izobraževalno pot nadaljuješ pri nas?

Neskončne možnosti postanejo zelo omejene, ko nisi 
državljan EU. Zelo težko je bilo uskladiti želene 
destinacije s pogoji za trening in s �nančno podporo. Bilo 
je tudi težko, ker je bil čas omejen. Danes mi ni žal, da sem 
ostala zvesta Mariboru. Že na informativnem dnevu sem 
ugotovila, da mi je FERI zelo všeč, predvsem sta me 
navdušili dve stvari: opremljenost vseh laboratorijev ter 
osebje, ki spodbuja in usmerja kreativne ideje, ki se 
porodijo. Ni se mi bilo treba znova seliti, da bi pridobila 
vsa ta nova zanimiva in uporabna znanja s področja 
elektrotehnike.

Žal dandanes še vedno prevladuje mit, da inženirstvo 
ni za dekleta. Kako in zakaj si se odločila za študij 
elektrotehnike?

Ne oziram se na mite in spolne stereotipe. V osnovni šoli 
je bilo podobno, ko sem igrala nogomet, saj so me 
prepričevali, da to ni ženski šport. Zakaj pa ne? Enako je 
tudi pri inženirskem študiju. Ne vidim razloga, zakaj bi 
spol imel kakršnokoli vlogo.  Moram pa priznati, da mi je 
pri odločitvi pomagala tudi družina, saj mi je predstavila 
perspektivnost tega področja. 

Brat dela na področju elektroenergetike, zato mi je znal 
razložiti, kako se gibljejo trendi na globalni ravni. Po drugi 
strani pa imam od osnovne šole zelo rada matematiko in 
�ziko. Glede na to, da si nikoli nisem želela biti 
profesorica, sem morala poiskati nekaj, kar to dvoje 
združuje z zanimanjem za tehniko, ki se je takrat tudi 
pojavilo. Zdelo se je, da se študij elektrotehnike izjemno 
ujema z mojimi željami.  Še ena zanimiva stvar, ki je 
vplivala na odločitev, je občutek, ki me prevzame ob 
opazovanju udara strele, Teslinih eksperimentov in vseh 
vidnih posledic elektromagnetnega polja. Ne morem 
opisati, kako me ta občutek navdušuje znova in znova. 

Si profesionalna športnica, obenem študiraš
inženirstvo. Na obeh področjih dosegaš odlične 
rezultate. Verjetno je težko usklajevati oboje, pa 
vendar, kako ti to uspeva?

Priznam, da je težko, zmeraj je bilo, že od osnovne šole. 
Recept je enostaven: ne zapravljaš časa za nepotrebne 
stvari, delaš po urniku in se trudiš narediti vse čim bolj 
kvalitetno, kolikor se pač da. Je pa potrebno ogromno 
volje, ki mi je redko zmanjka, zato ker se ukvarjam s 
stvarmi, ki jih imam rada. Včasih sicer malo manj spim. 
Ob tem moram povedati tudi, da brez podpore osebja na 
FERI najbrž ne bi bilo dobrih plezalnih rezultatov. Vsi so 
zmeraj pripravljeni pomagati pri opravljanju obveznosti, 
dostopu do literature ob odsotnosti, nadomeščanju in 
podobno. Zato sem izjemno hvaležna vsem svojim 
profesorjem in asistentom. 

“ BREZ PODPORE OSEBJA 
NA FERI-JU NAJBRŽ NE BI 
BILO DOBRIH PLEZALNIH 
REZULTATOV ”
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Tvoj študij na dodiplomski stopnji se počasi zaključuje. 
Kakšni so tvoji vtisi?

Na FERI sem dobila zelo dobro osnovno znanje, ki je 
potrebno za nadaljnje izobraževanje. Tukaj nas učijo, da 
razumemo elektromagnetiko, ne pa da se na slepo učimo 
formul in zakonov. Teorija nam je bila približana z 
množičnimi laboratorijskimi eksperimenti ter pisanjem 
seminarskih nalog in poročil. Včasih bi si zaželela več 
izzivov, žal je časa in energije premalo za vse predmete. 
Nenazadnje je to le dodiplomski študij, ko se vrata 
začnejo počasi odpirati. FERI mi je odprl veliko možnosti. 
Naloga, ki je pred mano, je te poti nekako oblikovati v 
smiselno avtocesto v prihodnost. Materiala je de�nitivno 
dovolj! 

Zakaj bi FERI priporočila mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

Če ste radovedni, je FERI prava izbira – profesorji 
obožujejo vprašanja! Zelo imajo radi iskrice v očeh 
študentov, ki jih je snov »požgečkala«. Prav tako pa FERI 
ponuja stik z industrijo in podjetji, omogoča vodeno in 
samostojno delo v laboratorijih ter vključitve v 
marsikateri projekt. Profesorji so vedno na voljo za 
pomoč in konzultacije. Tisto, kar najbolj spoštujem, pa sta 
razumevanje in posluh za dodatne obštudijske 
dejavnosti. 

Žan Prša je študent 3. letnika visokošolskega programa 
Računalništvo in informacijske tehnologije. Že od rojstva 
ima prirojeno bolezen, proti koncu osnovne šole pa je ostal 
brez vida. S tem, da je slep, se ne obremenjuje preveč – na 
svet gleda pozitivno in ga zajema s polno žlico. Tudi kot 
študent naše fakultete. Pri vsakodnevnem življenju ga že pet 
let spremlja pes vodnik, labradorec Oskar.

Kaj te je prepričalo, da izobraževalno pot nadaljuješ pri 
nas?

Pred FERI sem obiskoval Srednjo računalniško šolo na 
Ptuju, zato je bila to logična izbira. Zaradi slepote je bila to 
tudi ena izmed redkih možnosti za študij, poleg tega pa 
me je računalništvo vedno bolj zanimalo kot kakšno 
družboslovje. 

Kakšni so zaenkrat tvoji vtisi?

Zelo je zanimivo, vsako leto bolj, zato vem, da sem se 
odločil pravilno. Ni pretežko, a treba je vložiti nekaj truda 
in dela v študij oz. učenje.

Kako so tebe in Oskarja sprejeli kolegi in zaposleni na 
fakulteti?

Zelo dobro, kar me res veseli. Vsem skupaj je bilo to nekaj 
novega, zanimivega, sprejeli so naju brez težav. S sošolci 
se družimo tudi izven predavalnice, včasih gremo skupaj 
jest, imamo pa tudi skupinske projekte. Med seboj si z 
veseljem pomagamo.

Si deležen kakšne dodatne pomoči? Kako opravljaš 
študijske obveznosti?

Z vsemi sem do zdaj našel skupni jezik, kako opraviti 
študijske obveznosti. Vsi zaposleni so mi vedno 
pripravljeni pomagati. Od pripomočkov pri pouku imam 
prenosni računalnik in Braillovo vrstico ter programsko 
opremo, ki mi to omogoča. Izpite pišem navadno na 
računalnik v istem terminu kot drugi, odgovarjam na 
vprašanja, ki mi jih dajo v elektronski obliki. 
Programiranje ni problem, je pa recimo bilo zanimivo pri 
predmetu gra�čno oblikovanje, kjer sem za vsako stvar 
moral vprašati nekoga, da mi pove, kako izgleda. (smeh)

“ VSI ZAPOSLENI SO MI
VEDNO PRIPRAVLJENI 
POMAGATI ”
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Lucija Brezočnik je na študijskem programu Informatika in 
tehnologije komuniciranja magistrirala leta 2016. Trenutno 
je doktorska študentka računalništva in informatike, na 
fakulteti pa je zaposlena kot asistentka. Je prva ženska 
zmagovalka v zgodovini tekmovanja za najboljši študentski 
znanstveni članek združenja IEEE Regije 8 in predsednica 
skupine Women in Engineering Slovenia.

Lucija, žal dandanes še vedno prevladuje mit, da 
inženirstvo ni za dekleta. Kako in zakaj ste se vi odločili 
za študij informatike?

Pred odločitvijo za študij se s takšnimi stereotipi nisem 
ukvarjala. Že od malega me je zanimala tehnika, da pa je 
bila odločitev za informatiko na FERI prava izbira, se mi je 
sproti potrjevalo v času študija. Po moje se je najbolje 
odločiti za poklic, ki te veseli in ga boš rad opravljal ne 
glede na morebitne predsodke o njegovi primernosti za 
tvoj spol.

Ste prva ženska zmagovalka v zgodovini tekmovanja 
za najboljši študentski članek združenja IEEE. Kaj vam 
ta dosežek pomeni in zakaj je pomemben za fakulteto, 
univerzo ter nasploh za ženske inženirke?

Na zmago sem ponosna, saj se mi zdi, da dosežek 
predstavlja referenco, ki je nima ravno veliko študentov. 
Konkurenca na tekmovanju je zelo huda, saj na njem 
sodelujejo najboljši študenti z izbirnih tekmovanj iz 
celotne Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda. Na dosedanjih 
tekmovanjih so študenti s FERI dosegli že nekaj lepih 
uvrstitev, edino zmago pred mano pa je pred davnimi 18 
leti dosegel prav moj mentor na doktorskem študiju. Vsak 
takšen uspeh doprinese k ugledu fakultete in univerze ter 
odpira dostop v širši krog ljudi, ki se ukvarjajo s 
podobnimi raziskavami doma in po svetu.

Kako je biti ženska na področju STEM? Se percepcija, da 
gre za moško področje, počasi spreminja?

Prepričana sem, da je zastopanost žensk v inženirskih 
poklicih premajhna. Že samo pogled na razmerje med 
moškimi in ženskimi predavatelji na tehniških fakultetah 
kaže velik razkorak. Tudi če pogledamo na zastopanost 
drugje, na primer v ZDA, vidimo, da je stanje praktično 
enako. Še najbolj žalostno pri vsem tem pa je dejstvo, da 
so začetki računalništva bili predvsem v domeni žensk, 
pretežno matematičark. Dejstvo je, da mlada dekleta že 
pri odločitvi za inženirski poklic postanejo del manjšine. 
To je po mojem mnenju tudi eden izmed največjih 
problemov, ki jih moramo nasloviti v prihodnosti. Za 
prekinitev žal še vedno prisotne miselnosti, da je na 
primer programiranje domena zgolj močnejšega spola, je 
treba povečati vidnost uspešnih inženirk. S prisotnostjo 
na nekem »moško usmerjenem« področju vanj 
prinesemo različnost, svežino, in to je dandanes 
potrebno.

Ste tudi predsednica združenja IEEE Women in 
Engineering (WIE) Slovenia. Kaj je namen tega 
združenja?

Njegova primarna motivacija je promocija inženirk in 
znanstvenic v Sloveniji. Spada v globalno mrežo IEEE WIE, 
ki združuje članice in člane z vsega sveta. Ker se tudi v 
Sloveniji soočamo s problemom nizkega števila deklet, ki 
se vpišejo na študije s področja STEM, se v skupini 
trudimo promovirati, da takšen študij ni omejen zgolj na 
moški spol, in navdihniti dekleta za njegovo izbiro.

Sedaj ste že doktorska študentka, obenem tudi 
zaposlena kot asistentka. Kako se spominjate svojih 
prvih nekaj let na FERI? 

Spomini so zelo lepi. Spoznala sem veliko ljudi, še vedno 
sem v stikih z mnogimi sošolci, ki večinoma že delajo v 
gospodarstvu. Študij informatike je pester, saj ponuja 
znanja s področja informatike in programskega 
inženirstva za načrtovanje, razvoj in upravljanje rešitev in 
storitev na širokem področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij. Zaposleni spodbujamo 
študente k raziskovanju in najboljše povabimo k 
sodelovanju na različnih projektih.

“ ZASTOPANOST ŽENSK V 
INŽENIRSKIH POKLICIH JE 
PREMAJHNA ”
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Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegicam?

Dekletom, ki se še odločajo, ali je smiselno študirati in 
postati inženirka, svetujem naslednje. Pojdite in ne 
dovolite, da vam družba narekuje, kaj je prav in kaj ne. Če 
imate željo, zanos in energijo, vam bo uspelo. 

Profesor Božidar Hribernik je na FERI začel delati 1967, in 
sicer je prišel iz industrije, kjer je delal dvajset let. Poleg 
pedagoškega dela je bil tudi raziskovalno aktiven, vodil je 
namreč Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko, en 
mandat pa je bil tudi dekan FERI.

Kako se spominjate svojih prvih pedagoških izkušenj?

Že v času, ko še nisem bil zaposlen na FERI, sem 
honorarno predaval tako na FERI kot na Tehniški srednji 
šoli (TSŠ). Torej sem nekaj izkušenj že imel. Predaval sem 
predmet Materiali in tehnologije, ker sem imel prvo 
osebno izkušnjo s tem iz tehnologije. Predaval sem tudi 
predmet Električni pogoni in na TSŠ Laboratorijske 
meritve. Prve pedagoške izkušnje sem pravzaprav dobil 
že med študijem na fakulteti v Ljubljani, kjer sem bil več 
let demonstrator pri predmetih električnih meritev.

“ NAŠI INŽENIRJI SO 
SPOSOBNI IN USPEŠNI ”

Bili ste tudi predstojnik Inštituta za močnostno 
elektrotehniko v letih 1995–2001; torej takoj ob ločitvi 
FERI od tehniških fakultet. Kako se spominjate tega 
časa, te prelomnice? Kako ste to doživljali?

To je bila velika stvar, ker ja, bili smo samostojni in smo 
lahko kandidirali za določena sredstva, s katerimi smo 
raziskovali in opremljali laboratorije. Tudi vodstvo UM 
nam je bilo naklonjeno, posebej bi izpostavil prof. dr. 
Đonlagića, ki je res naredil veliko za FERI. Pravili smo mu 
»graditelj«, ker je imel veliko idej, kako bi se širili, kaj bi 
delali, kaj bi novega naredili, zidali … On je tisti, ki je v 
mojih očeh »naredil« to fakulteto. Privabil je mene in 
mnoge druge profesorje. Nekaj časa, en mandat, sem bil 
tudi dekan, ker me je prepričal. Sam nisem imel ambicij, 
ker me je zanimalo predvsem raziskovanje. Nagovarjal 
me je tudi, da naj sprejmem kandidaturo za rektorja, kar 
pa sem odklonil. Priznam, da je bilo težko usklajevati vse 
skupaj, veliko birokracije … 

Ste tudi začetnik tutorstva na naši fakulteti oziroma 
celo v Sloveniji, drži? Kako je prišlo do tega?

Ja, to sem prvič videl v Angliji, na Univerzi v Oxfordu. Med 
delom na FERI sem namreč dobil razne funkcije v 
Ljubljani, bil sem tudi podpredsednik raziskovalne 
skupnosti in član pedagoško-znanstvenega sveta. Vse 
skupaj mi je omogočilo, da sem prišel do dodatnih 
�nančnih sredstev za raziskovalno dejavnost ter naredil 
več za FERI in Univerzo v Mariboru. Na tej funkciji se je 
marsikaj začelo, tudi tutorstvo. V Anglijo so me poslali z 
ministrstva, da grem pogledat, kaj tutorstvo sploh je in 
kako deluje. Pridobil sem podatke o tutorskem sistemu in 
ga predal ministrstvu. Na Oxfordu je tutorstvo 
popolnoma profesionalno in torej drago. Tam je vsak 
študent dodeljen določenemu tutorju, ki je profesionalni 
znanstvenik in študente pripravlja na odgovorno 
strokovno in znanstveno delo. Sodelovanje študentov s 
tutorjem je obvezno. 

Če študent neopravičeno trikrat ne pride k tutorju, je 
izključen z univerze. Naše ministrstvo je tak sistem 
zavrnilo, ker ni imelo sredstev, in je prepustilo tutorstvo 
univerzam, da ga vpeljejo, kakor vedo in znajo.
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Se spominjate kakšnega dogodka, situacije, predmeta, 
projekta/naloge ali osebe, ki vam bo za vedno ostala v 
spominu (opis situacije, koga, zakaj ipd.)? Zagotovo ste 
doživeli lepe in zanimive trenutke …

Ne bom jih izpostavljal z imeni, bil pa je en študent, ki je, 
ko je pri meni delal izpit, pokazal izjemno visoko 
inteligenco. Ločil sem tiste, ki so imeli odličen spomin in 
so dobro znali vso snov, in tiste, ki so znali razmišljati. Iz 
kasnejših izkušenj se je pokazalo, da tisti, ki so imeli samo 
dober spomin, niso bili tako uspešni kot tisti, ki so imeli 
obe sposobnosti. Najbolj uspešni so bili tisti, ki so imeli 
poleg obeh lastnosti še ambicije. Takih je več. Eden izmed 
teh, ki so znali kombinirati znanje z inteligenco, je danes 
zelo pomemben človek v mariborskem gospodarstvu. 
Res me je presenetil in lep je občutek, ko kot profesor 
vidiš, da kakšnemu študentu uspe. Iskal sem znanje in 
sem se ga trudil posredovati, vsi so mi bili ljubi. Skušal 
sem le ugotoviti, kdo zna razmišljati in kdo je ustvarjalen.

Srečujete nekdanje študente, vzdržujete stik, so 
uspešni?

Z nekaterimi se srečujem, sem namreč še vedno aktiven v 
elektrotehniškem društvu. Mnogi člani so tudi moji 
študenti. Sem v 85. letu starosti in nekateri moji študenti 
so že v pokoju (smeh). Navedel pa bom en zanimiv 
primer. V naši raziskovalni skupini je bil mladi 
raziskovalec, ki je delal doktorat. Naloga je bila kar težka, 
ampak je dobro napredoval. Da bi ga nagradil, sem ga 
poslal na mednarodno znanstveno konferenco v Boston, 
ZDA, da bi tam predstavil svoje dosežke. Očitno je to storil 
dobro, saj je postal plen lovcev na talente. Ti so mu 
ponudili delovno mesto v neki tovarni z materialnimi 
možnostmi, ki so bile mnogo višje kot pri nas. Odločil se 
je, da prekine doktorat in nas zapusti. Pred kratkim sem 
ga srečal na ulici. Po mnogih letih se je vrnil domov v 
Maribor, kjer živi z družino. Zaposlil se je v eni od naših 
tovarn.

Kaj počnete danes?

Kot omenjeno sem še malo aktiven v društvu, drugače pa 
nisem več raziskovalno aktiven, ker gre tehnologija na 
čelu z informacijskimi vedami preveč hitro naprej. Nekaj 
časa v pokoju sem še pisal članke in bil aktiven, ampak 
potem sem spoznal, da je čas, da dam priložnost mlajšim 
generacijam. Letos bo 20 let, odkar sem v pokoju.

Zakaj bi FERI priporočili mladim?

FERI je fakulteta, ki daje dobre kadre, in diplomanti lahko 
opravijo kvalitetno strokovno ali raziskovalno delo ali 
zasedajo vodilna mesta. Naši inženirji so sposobni in 
uspešni, zelo cenjeni po vsem svetu.

Zakaj bi FERI priporočili mladim?

FERI je fakulteta, ki daje dobre kadre, in diplomanti lahko 
opravijo kvalitetno strokovno ali raziskovalno delo ali 
zasedajo vodilna mesta. Naši inženirji so sposobni in 
uspešni, zelo cenjeni po vsem svetu.

Bojan Imperl je iz elektrotehnike na FERI doktoriral leta 
1999. Danes je zaposlen v podjetju Magna Steyr v Avstriji, 
kjer se ukvarja z razvojem elektronskih sistemov v 
avtomobilski industriji. Pravi, da je njegovo delo zelo 
dinamično, predvsem pa sta ključni samoiniciativnost in 
pripravljenost na nenehno učenje.

“ PRI ISKANJU ZAPOSLITVE 
NISEM NIKOLI IMEL TEŽAV ”
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Zakaj ste se odločili za študij na FERI? Kaj vas je 
prepričalo?

Za odločitev o študiju na FERI je bil odločilen obisk 
fakultete v okviru informativnega dne davnega leta 1988. 
V tistih časih ni bilo na voljo toliko informacij o fakultetah 
kot danes, zato je bil obisk na informativnem dnevu 
običajno prvi in edini stik s fakulteto, ki ga je bodoči 
študent lahko imel. Najprej me je prijetno presenetil 
prijazen in topel ter nasploh pozitiven pristop profesorjev 
na predstavitvah, ki so mi ustvarili občutek, da sem na tej 
fakulteti zares dobrodošel. Ogled laboratorijev, njihove 
opremljenosti in predstavitev dela v laboratorijih pa so 
me prepričali, da bom na tej fakulteti dobil precej več 
praktičnih izkušenj kot drugje.

Kakšni so vaši spomini na FERI? Se vam je kaj še posebej 
vtisnilo v spomin? 

Spominov je ogromno, saj so študijska leta zelo pestra, a 
ena od stvari, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin, je 
gotovo prvi zagovor pri predmetu Osnove elektrotehnike 
1. Zagovor sem vzel seveda zelo resno, saj nisem vedel, 
kako to sploh izgleda in kaj naj pričakujem. Kaj je treba 
znati? Kakšna vprašanja bodo? Kako natančno moram 
odgovarjati? Polno neznank … 

Za zagovor sem se učil v glavnem v večernih in nočnih 
urah, za večer pred zagovorom pa sem se odločil, da se 
moram dobro naspati in sem šel tistega večera zgodaj 
spat. Tudi moji prijatelji – sošolci, ki sem jim pred tem 
posodil svoj kalkulator, so vedeli, da se pripravljam na 
zagovor. Ko so ugotovili, da mi kalkulatorja še niso vrnili, 
so to nemudoma želeli urediti. Žal so se na to spomnili ob 
enih zjutraj, 7 ur pred izpitom, ko sem že trdno spal. Ker so 
bili prepričani, da se še vedno učim, so mi kalkulator 
prinesli v študentsko sobo in me zbudili. Jaz pa prepričan, 
da je že jutro in da moram na zagovor, sem se začel 
oblačiti in sploh nisem razumel, zakaj so tako vztrajali, naj 
grem nazaj spat: »Ampak moram iti na zagovor!« sem 
vztrajal. Po nekaj minutah prerekanja sem le ugotovil, kaj 
so mi hoteli dopovedati, in smo se razšli – oni v svoje 
sobe, jaz pa nazaj v posteljo. Seveda tisto noč nisem več 
spal. Na zagovor sem prišel napol pri zavesti in sem bil na 
srečo na vrsti med prvimi. Profesor je takoj opazil, da 
nisem v najboljšem stanju, ampak ker sem vseeno dobro 
odgovarjal in opravil brez težav, me je na koncu še 
potolažil: »No, saj ni bilo tako hudo, kaj ne?« Hja, ko bi on 
vedel ... Kalkulatorja seveda sploh nisem potreboval. 

Kako se spominjate obštudijskega življenja na fakulteti 
in vzdušja v letniku? Imate s kolegi iz časa na FERI še 
stike?

Vzdušje je bilo zelo živahno, na fakulteti in izven nje. 
Vedno se je kaj dogajalo, včasih celo preveč. Z 
zgodbicami iz študentskih časov še danes zabavam svoje 
otroke, čeprav jim vsega seveda ne smem povedati 
(smeh). S precej sošolci imam še vedno stike – tudi s 
tistimi, ki so mi pred prvim izpitom prinesli kalkulator –, 
nekateri sošolci pa so mi bili kasneje tudi sodelavci.

Če bi se še enkrat odločali, bi izbrali isto fakulteto in isto 
»strokovno« pot?

Zagotovo. Študij elektronike, ki sem ga izbral, mi je 
omogočil opravljanje zelo širokega spektra delovnih 
nalog, zato tudi pri iskanju zaposlitve nisem nikoli imel 
težav. V svoji karieri sem že večkrat zamenjal področje 
dela in celo branžo, a s prilagajanjem na novo okolje 
nisem imel nikoli težav – novi izzivi so vedno dobrodošli.
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Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

Nobena fakulteta te ne more naučiti vsega, kar boš 
potreboval na svoji poklicni poti. Dobra fakulteta je tista, 
ki te nauči, kako boš sam gradil svoje znanje po študiju. 
Na FERI sem pridobil dovolj strokovnega znanja in širine, 
da sem bil ob koncu študija pripravljen na izzive 
resničnega sveta, kar mi je pri delu zelo koristilo. Zato 
lahko rečem, da je FERI dobra fakulteta in jo lahko 
priporočim bodočim študentom, morda celo bodočim 
sodelavcem.

Luka Topolovec je študij na FERI pričel v študijskem letu 
2006/2007. Iz računalništva in informacijskih tehnologij je 
magistriral leta 2013. Danes vodi slovensko-angleško 
podjetje Equaleyes Solutions, ki razvija mobilne aplikacije in 
spletne platforme za milijone uporabnikov.

Zakaj ste se odločili za študij na FERI? Kaj vas je 
prepričalo?

Za študij na FERI se sem odločil, ker sem že od nekdaj rad 
programiral. Zelo me je veselilo ustvarjanje novih 
produktov in programov. Tudi v prostem času sem 
razvijal preproste programe, ki so mi reševali kakšen 
problem. Pred FERI sem obiskoval Srednjo ekonomsko 
šolo, kjer smo se ukvarjali predvsem z ekonomijo in le 
malo z računalništvom. Videl sem veliko poslovnih 
priložnosti v programski opremi, zato je moja želja za 
študij IT z leti še toliko bolj naraščala. Poleg tega mi je bilo 
všeč tudi to, da je fakulteta že takrat bila dobra in 
priznana ter da sem poznal kar nekaj uspešnih podjetij, v 
katerih so ustanovitelji in ključni kadri študirali na FERI.

Kakšni so vaši spomini na FERI? Se vam je kaj še posebej 
vtisnilo v spomin? Se spominjate kakšnega dogodka, 
situacije, predmeta, projekta/naloge ali osebe, ki vam 
bo za vedno ostala v spominu?

Imam lepe spomine na fakulteto. Začetki moje 
podjetniške poti so se začeli v prostorih FERI. Hodniki 
fakultete so bili naša prva pisarna. Kot študenti brez 
denarja smo si želeli ogledati Ameriko in ugotovili smo, 
da lahko to naredimo brezplačno, tako da zasnujemo 
idejo, se prijavimo in zmagamo na mednarodnem 
študentskem tekmovanju Imagine Cup, ki je bil 
predstavljen na faksu. Zamislili smo si rešitev, kako 
prilagoditi telefon na dotik tako, da ga lahko uporablja 
tudi slepa oseba. Z idejo, ki smo jo poimenovali 2ndsight, 
smo zmagali na tekmovanju, poželi številne nagrade in 
dobili priložnost brezplačno potovati v New York. Zaradi 
izjemnih povratnih informacij smo se odločili, da 
ustanovimo podjetje. Uspešno smo pridobili zagonski 
kapital od slovenskega podjetnika, sočasno s pomočjo 
profesorjev, uspešno opravili tudi študij in bili zatem 
sprejeti v londonski pospeševalnik Wayra. Produkt smo 
razvili do konca in ga prodali poslovnim partnerjem. Na 
naši podjetniški poti sta nam tako FERI kot tudi Tovarna 
podjemov zelo pomagala. Sedaj smo sicer v drugi branži, 
a smo stabilno podjetje z več kot dvajsetimi redno zapos
lenimi.

Kako se spominjate obštudijskega življenja na fakulteti 
in vzdušja v letniku? Imate s kolegi iz časa FERI še stike?

Imam zelo dobre spomine na obštudijsko življenje. Med 
študijem sem bil član mednarodne študentske 
organizacije EESTEC, kjer  smo organizirali precej 
študentskih dogodkov in zabav in kjer sem spoznal veliko 
novih  ljudi. S sošolci s FERI se pogosto še slišimo in 
ostajamo v stikih.

Ste se v času študija udeležili izmenjave ERASMUS?

Programa ERASMUS nisem izkoristil. Sedaj mi je žal. V 
svoji karieri sem spoznal, da v IT delaš s celim svetom. 
Prav zato je pomembno, da dobiš mednarodne izkušnje 
čim prej, da spoznaš čim več ljudi iz drugih držav in da 
postaneš spreten pri komunikaciji in uporabi tujih 
jezikov.

“ ZAČETKI MOJE 
PODJETNIŠKE POTI SO SE 
ZAČELI V PROSTORIH FERI ”
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Če bi se še enkrat odločali, bi izbrali isto fakulteto in isto 
»strokovno« pot? 

Če bi lahko zavrtel čas nazaj, bi se tudi tokrat odločil za 
študij na FERI. Verjamem, da mi je študij na FERI dal veliko 
in mi pomagal, da sem prišel do točke, kjer sem sedaj in 
vodim kvalitetno IT-podjetje. Čeprav ne programiram več 
tako pogosto, kot sem prej, sta mi tehnična podkovanost 
in razumevanje arhitekture dala številne prednosti, kar še 
posebej pride prav tako pri pogovarjanju z naročniki  kot 
tudi pri zaposlovanju novih kadrov.

Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

Verjamem, da študij na FERI odpira številna vrata. Tudi če 
ste pred vpisom na fakulteto še izgubljeni in ne veste, kaj 
bi želeli početi v življenju, vam bo študij na FERI dal 
ogromno priložnosti. IT je prisoten v skoraj vsakem 
sektorju življenja in lahko se osredotočite, na katerokoli 
področje želite. Povpraševanje po IT-kadrih se le veča in 
se bo večalo tudi v prihodnje.

Matej Urbas se je po dodiplomskem študiju, ki ga je leta 
2009 zaključil na FERI, vpisal na doktorski študij 
računalništva na Univerzi v Cambridgeu. Po končanem 
doktoratu je ostal v Angliji in se zaposlil v računalniški
industriji v Londonu.

Zakaj ste se odločili za študij na FERI? Kaj vas je 
prepričalo?

Odločil sem se za FERI, ker sem že v 2. letniku srednje šole 
spoznal profesorje in asistente FERI, ki so mi pomagali pri 
raziskovalnem delu. Mentor naše raziskovalne skupine je 
bil prof. dr. Kokol. On nas je seznanil s FERI in s svojimi 
sodelavci v laboratoriju. Zelo lepe spomine imam na 
sodelovanje z njimi. Takrat sem ugotovil, da ima FERI 
super ljudi in odlično raziskovalno okolje. To me je 
prepričalo, da je FERI pravo mesto zame.

Kakšni so vaši spomini na FERI? Se vam je kaj še
posebej vtisnilo v spomin?

V tretjem letniku smo se s skupino sošolcev udeležili 
tekmovanja Imagine Cup. Pri pripravah nam je FERI zelo 
pomagal. Poskrbljeno je bilo za mentorstvo in delovne 
prostore. V prostorih FERI smo lahko praktično 
neomejeno delali na svojem projektu. Pot od začetka do 
konca projekta je bila fantastična in polna izzivov. Ob 
koncu nas je trud pripeljal v Seul v Južni Koreji. Dogodek 
je bil nepozaben.

Kako se spominjate obštudijskega življenja na fakulteti 
in vzdušja v letniku? Imate s kolegi iz časa FERI še stike?

S sošolci smo kar dosti »čagali«. Zelo rad se spominjam 
tistih časov in tiste skupine sošolcev, ki smo jo v šali 
poimenovali MOPS. Ni kaj, FERI-jevci so kar solidna in 
zabavna banda.

“ FERI MI JE OMOGOČIL 
PRAKTIČNO VSE KAR SEM 
SI ZASTAVIL ”
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Kaj ste na FERI pogrešali?

Takrat se tega nisem dovolj zavedal, ampak če pogledam 
nazaj, bi verjetno izkoristil več možnosti sodelovanja pri 
organizaciji znanstvenih konferenc in delavnic. FERI je 
večkrat gostil tudi mednarodne konference. Morda bi nas 
zasanjane študente lahko profesorji in asistenti nekoliko 
bolj porinili v raziskovalno smer. Že takrat sem kazal 
zanimanje za raziskovalno kariero in rekel bi, da je zanjo 
prav tako zainteresiranih ogromno študentov FERI. Ob 
tem pa moram poudariti, da mi je FERI podaril res izvrstno 
inženirsko podlago. V svojem dnevnem profesionalnem 
življenju tukaj v Angliji vidim, kako moji sodelavci cenijo 
znanje in spretnosti, ki sem se jih priučil v času študija na 
FERI.

Če bi se še enkrat odločali, bi izbrali isto fakulteto in isto 
»satrokovno« pot? 

FERI mi je omogočil praktično vse, kar sem si zastavil. 
Ogromno praktičnega znanja, mednarodna tekmovanja, 
odlično mentorstvo, ogromno obštudijskih aktivnosti ter 
seveda možnost nadaljnjega študija v tujini.

Franja Pižmoht je leta 2015 doktorirala iz medijskih 
komunikacij. Danes je kot novinarka specialistka zaposlena 
na Regionalnem RTV centru v Mariboru.

Zakaj ste se odločili za študij na FERI? Kaj vas je 
prepričalo?

Za študij na FERI sem se odločila, ker me je pritegnil takrat 
še nov študijski program Medijske komunikacije (bila sem 
druga generacija študentov). Glede na predmetnik je 
obljubljal in omogočal širši spekter znanj na začetku 
študija (prva dva letnika), nato pa ožjo usmeritev na dva 
študijska podprograma v zadnjih dveh letnikih (RTV 
produkcija in Interaktivna gra�čna komunikacija). 
Prepričala me je tudi interdisciplinarna naravnanost 
študijskega programa, kar se je pokazalo kot dobro v 
delovnem okolju pri opravljanju novinarskega dela. Kot 
študentka medijskih komunikacij na FERI sem namreč 
imela v primerjavi s sodelavci, ki so zaključili novinarstvo 
na FDV v Ljubljani, poleg vsebinskih veščin (poznavanje 
zakonitosti novinarskega dela ipd.) tudi tehnična znanja 
(osnove montaže, zakonitosti kadriranja ipd.), tako da 
sem hitreje osvojila osnovno montažo pri delu v medijih. 
Ko spoznaš vse vidike medijske produkcije, tudi lažje in 
kakovostneje sodeluješ s sodelavci iz produkcije (veš, kaj 
je izvedljivo in kaj ne). Program je tudi omogočal, da smo 
se med študijem pro�lirali glede na zanimanja in želje; 
recimo na RTV Slovenija, kjer sem zaposlena, zasedamo 
različna delovna mesta (novinarji, snemalci, montažerji, 
tonski mojstri, uredniki). 
 

“ NIKOLI SE NISEM POČUTILA 
LE KOT ŠTEVILKA ”

Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

FERI ponuja ob možnosti obštudijskega raziskovalnega 
dela še posebej močno strokovno znanje. To mi je bilo 
všeč že v času študija. Sedaj pa bi lahko trdil, da je ta 
značilnost FERI odlična za vsakogar, ki ga zanima študij, 
akademsko delo, še posebej pa inženirsko delo v stroki 
elektrotehnike ali računalništva.
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Kakšni so vaši spomini na FERI? Se vam je kaj še posebej 
vtisnilo v spomin? Se spominjate kakšnega dogodka, 
situacije, predmeta, projekta/naloge ali osebe, ki vam 
bo za vedno ostala v spominu?

Spomini na fakulteto, študij in študentsko življenje so 
lepi. Kakšen poseben dogodek se mi ni vtisnil v spomin, 
spominjam pa se, da so profesorji in drugi zaposleni na 
fakulteti vedno imeli spoštljiv odnos do študentov. Nikoli 
se nisem počutila le kot »številka«, na programu Medijske 
komunikacije so nas tudi spodbujali k dodatnim 
dejavnostim ob študiju (sama sem recimo s sošolci 
večkrat vodila prireditve ob dnevu fakultete, profesorji so 
nas povezali z mediji oziroma podjetji in nas predlagali za 
študentsko delo). Tudi študijski program je bil zastavljen 
tako, da je omogočal dodatno izpopolnjevanje v prostem 
času, tako da nas je kar veliko že kmalu začelo delati ob 
študiju. S tem smo pridobili neprecenljive praktične 
izkušnje, ki so bile dodana vrednost in konkurenčna 
prednost pri iskanju zaposlitve po končanem študiju. 

Kako se spominjate obštudijskega življenja na fakulteti 
in vzdušja v letniku? Imate s kolegi iz časa FERI še stike?

S študijskimi kolegi smo se dobro razumeli, med nami ni 
bilo rivalstva, drug drugemu smo pomagali pri študijskih 
obveznostih. Bili smo uspešni; za prve generacije 
študentov je veljalo, da se na študijski program Medijske 
komunikacije vpisujejo odlični dijaki. Na začetku so bile 
tudi omejitve vpisa, točke, potrebne za sprejem na 
fakulteto, pa primerljive s točkami za vpis na študij 
medicine. Še posebej smo se povezali v 3. in 4. letniku, 
takrat smo se namreč – kot že omenjeno – razdelili v dva 
študijska podprograma (RTV produkcija in Interaktivna 
gra�čna komunikacija). Za RTV produkcijo se nas je 
odločilo samo 9 študentov (od okoli 40), tako da smo se 
res dodobra spoznali. Z nekaterimi kolegi (tudi iz drugih 
letnikov) še imam stike, smo prijatelji, sodelavci, tudi 
poslovno sodelujemo. 

Če bi se še enkrat odločali, bi izbrali isto fakulteto in isto 
»strokovno« pot? 

Da, ker ne obžalujem ničesar. Opravljanje mojega poklica 
me veseli, kljub temu da je odgovorno in včasih tudi 
stresno ter čeprav sem bila kar nekaj let pred redno 
zaposlitvijo prekarno zaposlena, kar v medijskem svetu 
(tudi če izpolnjuješ izobrazbene pogoje in imaš izkušnje) 
ni redkost. 

Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

Študij na FERI (na smeri Medijske komunikacije) 
priporočam tistim, ki jih res zanimata novinarsko delo in 
medijska produkcija; sicer študij da »širino« in se lahko 
kasneje najdeš in znajdeš tudi v drugem poklicu. Na 
splošno pa študij na FERI priporočam zaradi spoštljivega 
odnosa profesorjev in zaposlenih do študentov, tudi 
pogoji in orodja za študij oziroma delo (stavba, urejene 
učilnice, računalniška oprema ipd.) so dobri. 

Matic Šerc je na študijskem programu Telekomunikacije 
magistriral leta 2013. Trenutno je vodja ekipe eVineyard, in 
sicer razvijajo rešitev za pametno kmetijstvo, ki 
vinogradnikom pomaga informatizirati čim več procesov. 
Napredni vinogradniki – stranke z IoT-napravami, kot so 
senzorji za vreme, vlažnost zemlje in podobno – rešitve 
uporabljajo v vinogradih na petih kontinentih. 

“ STIKE Z MNOGIMI KOLEGI 
IZ ČASA FERI ŠE IMAM ”
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Profesor Božidar Hribernik je na FERI začel delati 1967, in 
sicer je prišel iz industrije, kjer je delal dvajset let. Poleg 
pedagoškega dela je bil tudi raziskovalno aktiven, vodil je 
namreč Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko, en 
mandat pa je bil tudi dekan FERI.

Kako se spominjate svojih prvih pedagoških izkušenj?

Že v času, ko še nisem bil zaposlen na FERI, sem 
honorarno predaval tako na FERI kot na Tehniški srednji 
šoli (TSŠ). Torej sem nekaj izkušenj že imel. Predaval sem 
predmet Materiali in tehnologije, ker sem imel prvo 
osebno izkušnjo s tem iz tehnologije. Predaval sem tudi 
predmet Električni pogoni in na TSŠ Laboratorijske 
meritve. Prve pedagoške izkušnje sem pravzaprav dobil 
že med študijem na fakulteti v Ljubljani, kjer sem bil več 
let demonstrator pri predmetih električnih meritev.

Zakaj ste se odločili za študij na FERI? Kaj vas je 
prepričalo?

Že po koncu osnovne šole sem vedel, da grem na FERI, saj 
sem se že takrat srečal s programiranjem, sodeloval na 
računalniških tekmovanjih in tako dalje. Nisem imel 
težave z ugotavljanjem, v katero poklicno smer želim, 
obenem pa je FERI kot kvalitetna fakulteta na izbranem 
področju, ki mi je bila geografsko blizu, bil edina prava 
izbira.

Kako se spominjate obštudijskega življenja na fakulteti 
in vzdušja v letniku? Imate s kolegi iz časa FERI še stike?

Po srednješolskih letih, ki so bila zaznamovana z zvonci, 
petminutnimi odmori ter občasno dolgočasnimi urami, je 
bil študij »čisti zakon« oziroma nasprotje tega: več 
svobode, večinoma veliko bolj zanimive zadeve, občutek, 
da »se je dalo lepše dihati«. Ne da ni bilo na trenutke 
zahtevno in da ni bilo dosti dela, ampak ta občutek, da 
dejansko spoznavaš nekaj, kar je sodobno in uporabljano 
v industriji, da čas pametno uporabljaš – to je bilo super. 
Na Telekomunikacijah, programu, ki sem ga obiskoval, bi 
izpostavil naš letnik: bilo nas je relativno malo, imel si bolj 
občutek, da si med prijatelji kot pa med sošolci, kot ena 
malo večja družina smo bili, v katero bi si upali šteti še 
nekatere profesorje in asistente. Ko se pogovarjam s 
kolegi, ki so obiskovali druge fakultete, vidim, da je bila to 
velika prednost, saj je bilo vzdušje res fajn. Stike z 
mnogimi kolegi iz časa FERI še imam, seveda!

V času študija ste se udeležili tudi izmenjave ERASMUS, 
je tako?

Sem! Najboljša izkušnja, kar si jih človek lahko zamisli. To 
sem naredil proti koncu študija. Šel sem v Španijo, na 
sončne Kanarske otoke, pisat magistrsko nalogo pod 
dvojnim mentorstvom (mentor s FERI je bil dr. Iztok 
Kramberger, v Španiji pa sem imel drugega mentorja, g. 
Pedra Carballa). Če sem povsem iskren, sem destinacijo 
izbral zaradi oceanskih valov, imel sem željo surfati.

Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

Zato ker se bodo lahko, če želijo, v dobrem vzdušju naučili 
uporabnih, sodobnih znanj, ki jih ne bo težko unovčiti 
(bodisi na trgu dela bodisi na lastni podjetniški poti). 

Doc. dr. Aida Kamišalić Lati�ć je na FERI doktorirala leta 
2014. Danes je na naši fakultet zaposlena kot predavateljica 
in raziskovalka. Je aktualna Inženirka leta – zmagala je na 
izboru, ki v središče ne postavlja inženirskih dosežkov 
posameznic, temveč med nominirankami prepoznava 
njihov potencial, da so zgled in navdih mlajšim generacijam 
deklet. Za inženirski poklic se je odločila, ker je v razvoju 
novih tehnologij videla možnost vplivanja na razvoj družbe 
in izboljšanje življenja ljudi.

Imenovani ste bili za Inženirko leta 2019. Kaj vam ta 
dosežek pomeni in zakaj je pomemben za fakulteto,
univerzo ter nasploh za ženske inženirke?

Zelo sem ponosna na prejeto priznanje. Zavedam se, da 
mi je s tem priznanjem bilo dodeljeno zaupanje, da lahko 
s svojo zgodbo pomagam mlade navduševati za tehnične 
poklice. Seveda je to istočasno priznanje naši fakulteti in 
univerzi. 

” NAPREDEK DRUŽBE LEŽI 
V NARAVOSLOVJU IN 
TEHNIKI ”
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Tukaj sem pridobivala znanje tekom študija, dobila prve 
priložnosti za sodelovanje na projektih, naredila prve 
raziskovalne korake. Vsi moji uspehi so dejansko tudi 
uspehi skupine ljudi, ki je vrsto let z menoj sodelovala in 
sooblikovala mojo znanstveno in strokovno pot. 
Priznanje Inženirka leta kaže na uspešno zastavljen 
koncept dela, ki je prisoten na FERI. Pristen, človeški 
pristop do vsakega posameznika, kjer se iščejo in 
potencirajo njegove pozitivne lastnosti. To ima izjemno 
pozitiven vpliv na družbo, ki potrebuje takšne zglede. 
Potrebujemo dobre fakultete, dobra delovna okolja, kjer 
je nekdo spoštovan zaradi svojih dosežkov in je 
posamezniku ponujena priložnost, da pokaže in dokaže 
svoje sposobnosti.

Kljub temu, da so bili začetki računalništva predvsem v 
domeni žensk in da so vsem omogočeni enaki vstopni 
pogoji za izbiro katerekoli študijske smeri, je to še 
vedno pretežno moški svet. Zakaj menite, da se dekleta 
se ne odločajo za inženirske poklice in kaj bi tistim, ki še 
razmišljajo, sporočilo?

Menim, da še vedno živimo v družbi, ki je obdana z 
različnimi stereotipi. Eden takšnih je ta, da so inženirski 
poklici rezervirani za moške. Percepcija, da gre za moško 
domeno, obstaja predvsem v družbi, v samem delovnem 
okolju, kjer delujemo pa je to nekaj vsakdanjega. Ženski 
inženirki se čudijo zgolj tisti, ki niso inženirji. Upam, da se 
bo ta percepcija, ki obstaja znotraj samega področja, 
počasi z našimi zgledi prenesla tudi na družbo. Kot 
družba moramo storiti korak naprej. 
Verjamem, da je s predstavitvijo tehnike nujno treba 
začeti že zgodaj, v osnovnih šolah. Moramo jim pokazati, 
kaj pomeni tehnika, kako z znanjem matematike, �zike in 
drugih naravoslovnih predmetov lahko pridemo do 
tehničnih poklicev. Žal se še vedno dogaja, da svetovalne 
službe delijo poklice na moške in ženske. Če mlada 
dekleta nimajo zgleda v družini ali v neposrednem okolju, 
se zanesejo na nasvete svetovalnih služb. Te morajo biti 
primerno usposobljene, da usmerjajo mlade glede na 
njihove neposredne interese v povezavi s tem, kar družba 
potrebuje. Iskreno verjamem, da napredek družbe leži v 
naravoslovju in tehniki. Prepričana sem, da vsak lahko v 
inženirstvu najde tisti poklic, ki je zanj najbolj primeren. 

Sedaj ste že zaposlena na FERI, bili pa ste tudi naša 
študentka. Kako se spominjate svojih prvih nekaj let na 
FERI? 

Z veseljem se spominjam svojih študijskih let. Počutili 
smo se dobrodošlo. Veliko je bilo obštudijskih aktivnosti, 
ki so nas zbliževale. Zgradili smo močno študentsko 
skupnost, ki je koristno prispevala k vzpostavitvi 
dejavnosti za študente. Kmalu po začetku študija sem se 
odločila aktivno prispevati k delovanju fakultete. Postala 
sem predstavnica študentov v različnih organih fakultete 
in sem lahko aktivno sooblikovala naše študijsko okolje. 

Zakaj bi FERI priporočili mlajšim kolegom oz. 
kolegicam?

FERI je okolje, v katerem se boste počutili dobro in 
sprejeto, kjer boste pridobili dovolj znanja, da lahko 
začnete kritično razmišljati o posameznih področjih in 
analitično pristopite k reševanju izzivov. Je okolje, ki vam 
bo ponudilo veliko možnosti za osebni razvoj in bo 
prisluhnilo vašim idejam ter spodbudilo njihovo 
udejanjenje. Na FERI niste nikoli številka. Od začetka 
študija ste posamezniki, čigar potenciale poskušamo 
odkriti, vas primerno usmeriti, znanje nadgraditi in vas 
popeljati po poti uspeha.   
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