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1. UVOD

Ta dokument predstavlja letno poroiilo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojnistvo (FS) za leto 2019 in vsebu.je

poslovno poroailo z integriranim porodilom o kakovosti in radunovodsko poroeilo. Podroaja poslovanja so opisana
po posameznih poglavjih, kjer so najprej navedene posamezne aktivnosti podroeja v obravnavanem letu in v
nadaljevanju vpliv teh aktivnosti na kakovost.

V letu 2019 so potekale kljuene aktivnosti FS na izobraievalnem, raziskovalnem in infrastrukturnem podroiju z

namenom izboljianja pogojev za pedagogko in raziskovalno delo.

Med kljuinimi orodji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo uporabili redno letno Studentsko anketo o

pedagoskem delu, sestanke s 5tudenti predstavniki letnikov in s predstavniki Studentov v Senatu FS. V letu 2019 je

bil velik del aktivnosti osredotoien na prenovo itudijskih programov in uresniievanju strategije FS do 2025.

Doseganje ciljev poslovanja se spremlja preko kolegija dekana, Senata FS in njegovih komisij, kjer se obravnavajo in

usklajujejo potrebni ukrepi.

Komisija za ocenjevanje kakovosti dela v okviru svojih pristojnosti spremlja in obravnava doseganje ciljev ter predlaga

korektivne ukreoe

2. POSTANSWO lN VIZUA FS

poslanstvo: Na Fakulteti za strojnistvo ustvarjamo, razlirjamo in prenaSamo znanje, ki nasim 5tudentom in

partnerjem na razvojno - raziskovalnem podrodju omogoea konkurendno vkljuievanje v mednarodno okolje.

Vizija: postati najpomembnej5a izobraievalno raziskovalna fakulteta z najviSjimi mednarodnimi izobraievalnimi in

raziskovalnimi standardi na podroiju strojni5tva v Sloveniji, centralni in jugovzhodni Evropi, zaradi desar bomo s

svojimi diplomanti in raziskovalnim delom privlaini tako za slovensko kot mednarodno gospodarstvo ter

raziskovalno razvojne institucije.



3. URESNI.EVANJE CIUEV V IETU 2019 PO DEJAVNOSTIH S SAMOEVALVACUO

3.1. lzobraievalna dejavnost

3,1.1 Prva stopnja

Zanimanje za Studij, aktivnosti za predstavitve ltudija potencialnim Studentom, vpis
V Studi.iskem letu 2019 smo na obeh Studijskih programih l. stopnje vpisna mesta zapolnili :e v prvem prijavnem
roku. Na ll. stopnji smo prav tako imeli en prijavni rok. FS je tako kot v preteklih letih izvedla vea aktivnosti za

pridobitev prvit vpisanih kandidatov z boljsim udnim uspehom. Profesorji, asistenti ter Studentje so dijakom z obiski
na srednjih Solah predstavljali 5tudijske programe ter jim posredovali tudi vse ostale informacije iz itudijskega
podroija. Dijakom smo predstavili itudijske programe ter informacije za vpis v sklopu Informativnega dne ter
dogodka Informativa. Studentski referat je kandidatom preko spletne strani, elektronsko in telefonsko nudil razliane
informacije, svetovanje ter storitve. Bodotim potencialnim Studentom pa smo strojnistvo predstavili tudi s poletno

Solo strojniStva ter z ie tradicionalnim dogodkom Dnevi strojniStva v TehniSkem muzeju Bistra.

Prehodnost, napredovanje po programu, dokonievanie 5tudija, diplomanti
Prehodnost iz 1. v 2. letnik se je v 5. l. 2018/L9 povedala na VsS Studiju l. stopnje za 5,58%, na MAG Studiju . stopnje
za 5,15%, zmanjiala pa se je na UNI itudiju, in sicet za !!,97yo.
Prehodnost iz 2. v 3. letnik se je na univerzitetnem Studijskem programu l. stopnje poveiala za o,g7%, na
Visokosolskem strokovnem Studijskem programu t. stopnje pa za 9,1S%.
Fakulteta je spodbujala Studente k zakljuiku Studija tudi na vseh itudijskih programih. v koledarskem letu 2019 je
na vseh Studijskih programih Studij zakljuiilo 43l diplomantov.

lzvajanje in uEinki ukrepov za izboljSanje prehodnosti in drugih vidikov Studija
Tudi v tem letu smo za Studente prvih letnikov organizirali uvajalne teaaje iz SrednjeSolske matematike, TehnjSke
dokumentacije ter Opisne geometrije. Glede na:elje Studentov smo razpisali dodatne izredne izpitne roKe, z
mentorji letnikov pa smo spremljali uspesnost pri Studiju ter za Studente v ta namen organizirali tudi sestanke.

Aktivne metode ulenla in pouEevania
Fakulteta za strojniitvo pri pedagoikem procesu uporablja aktivne metode poudevanja, ki spodbujajo 5tudente k
samostojnemu udenju. Tudi v tem Studijskem letu smo Studentom omogodali pro.jektno delo v posameznih
laboratorijih ter sprotno tedensko spremljali opravljanje Studijskih obveznosti - prisotnosti in uspeSnosti na vajah,
domadih nalogah ter preizkusih znanja. zmanjsali smo Stevilo ltudentov na vajah, s iimer smo povedali aktivno
sodelovanje ltudentov pri vajah ter s tem dvig kakovosti.

Sodelovanie z okoljem
Fakulteta za strojniStvo je sodelovala z ra2lianimi javnimi zavodi, raziskovalnimi instituti, gospodarskimi druibami,
razlianimi organizacijami kot tudi posameznimi strokovnjaki. Dogovore s podjetji, ki so bili Studentom pripravljeni
omogoaiti praktiino usposabljanje je fakulteta usklajevala preko koordinatorja praktidnega usposabljanja. Na
fakulteti so se organizirale predstavitve podjetij, ki so s svojim nastopom Studentom predstavile svojo dejavnost ter
jih na ta naiin privabile v svoje okolje. Na teh predstavitvah je fakulteta delodajalcem predstavila tudi projekte, ki
jih opravljajo naSi Studenti v posameznih laboratoriiih.

3.1.2 Druga stopnia z evalvacijo ltudijskih programov

Studentje Magistrskega Studijskega programa ll. stopnje Strojniitvo - Razvojno raziskovalni program so se aktivno
vkljudevali v delo na mednarodnih in domadih industrijskih projektih preko Magistrskega praktikuma in opravljanja
vaj v laboratorijih. Udeleievali so se mednarodne Erasmus izmenjave, v tujini pa opravljali tudi Magistrskega dela.
Studenti so v letu 201.9 za uiinkovitejsi Studij koristile tudi za to namenjene raiunalniSke uailnice na FS. V letu 2019
so se udeleiili tudi raznih strokovnih ekskurzij v podjetjih.

Interdisciplinarni itudijski programi, izbirnost, sodelovanje med ilanicami
Studentje so imeli v letu 2019 v okviru akreditiranih studijskih programov mo:nost izbrati izbirne predmere rzven
programov oz. fakultete. Vsako leto se za izbirnost znotraj smeri oz. usmeritev ali izbirnost izven programa odloda
veeje itevilo itudentov.



3.1.3 Tretja stopnia z evalvacijo itudiiskih programov

V Solskem letu 2018/2019 se je v 1. letnik Doktorskega Studijskega programa lll. stopnje vpisalo 28 Studentov, v 2.

letnik se je vpisalo 30 Studentov, v 3. letnik pa 20 studentov. V koledarskem letu 2019 je Studij zakljuiilo 11

kandidatov. Teiave z izpolnjevanjem obveznosti so imeli predvsem itudenti, ki so zaposleniv delovnih organizacijah,

kjer je delo na nalogi lahko moino omejevano z rednim delom pri zaposlitvi. Praksa je pokazala, da doktorski
Studenti, ki prihajajo iz industrije, pogosto z vea Ietno zakasnitvijo zakljudijo Studij. lz teh ugotovitev sledi, da vpisani

Studenti niso v enakem statusu, zatoje neprimerno zahtevati enako stopnjo uspesnosti. To se dogaja tudiv primerih,

ko ltudenti, ki prihajajo iz industrije, delajo na temah iz oijega delovnega podrodja. Glede na star podiplomski

Studijski program se na lll. stopnji za zunanjo izbirnost predmetov odloaa vedno veije stevilo Studentov, kar vodi

tudi v interdisciplinarne doktorske naloge.

z ostalimi tlanicami smo sodelovali tudi v okviru podiplomskega Interdisciplinarnega 5tudijskega programa Varstvo

okolja, Bioznanosti ter preko izbirnosti predmetov izven fakultete.

3.1.4 Internacionalizacija v izobraievalni deiavnosti

studijske izmeniave domatih in tujih itudentov, praksa ;tudentov v tujini
V okviru Erasmus+ 5tudijske izmenjave smo v Studijskem letu 2018/19 gostili 59tujih Studentov iz EU, pri tem
je 6 ltudentov izbralo celoletno izmenjavo. To je bil precejien porast glede na predhodno leto. Za vse tuje Studente

se zahteva certifikat o znanju angleSkega jezika (82). V angleskem jeziku se.ie izvajalo 22 predmetov izkljuano za tuje

ltudente (vzporedna predavanja). V stud. letu 2O19l2O je predviden nabor 24 predmetov, ki se bodo predavali v

angleikem jeziku, prav tako vzporedno rednemu Studiju v slovenSaini.

Studijsko prakso je pri nas opravljalo 26 tujih itudentov, kar je veliko vei kot v predhodnem letu (5). Vedina jih prihaja

iz Francije, saj nekatere fakultete tam zahtevajo, da itudenti opravijo prakso v tujini.
Skupaj smo torej na 5tudijskih izmenjavah gostili 85 5tudentov iz tujine.
Stevilo naiih Studentov na izmenjavi v tujini v studijskem letu 2018/19 je bilo potr.ienih 45, kar je za ll Studentov

vee kot v 5. l.2Ot7/L8. Tik pred odhodom so Stirje studenti odpovedali izmenjavo, torej iih je delansko odilo 41.

Fakulteta bo tudiv bodoee spodbujala naie Studente k intenzivnejii izmenjavi studija v okviru programa Erasmus+.

Na prakso v tujino se je v 5. l. 2018/19 prijavilo 20 5tudentov, dejansko pa sta na prakso odsla le dva

lzmenjave zaposlenih
V letu 2018/19 so bile izvedene izmenjave mla.isih visokoiolskih uditeljev + strokovnih delavcev (6+1) v okviru

projekta Erasmus+, kar je nekoliko manj kot leto prej.

lzvaianje ukrepov za povetevanie internacionalizaciie in mobilnostiter niihovi utinki
V Studijskem letu 2018/19 smo izvedli predavanja v angle5kem jeziku {22 predmetov) in pripravili gradiva v

angleikem jeziku. z namenom poveianja internacionalizacije se je podpisalo 5e 19 novih (skupaj 95)

medinstitucionalnih pogodb.

lzvajanle predmetov (tudil v tuiem .ieziku oziroma drugih uinih enot (tudil v tuiem ieziku
V okviru programa Erasmus+ so bila izvajana predavanja pri 22 predmetih na ll. stopnji studija. Sklop 24 predmetov

na 2. stopnjije pripravljen za naslednje 5. l.

Vpis tujih Studentov za celotni Studil
zanimanje tujih Studentov za vpis na vseh stopnjah itudija se poveiuje (letno na itudijske programe 1., ll in lll.

stopnje Strojniitvo vpiSemo od 60-70 tujih ltudentov, v letu 2019 se je vpisalo 73 tujih itudentov). Izvaiamo tudi

Skupni magistrski 5tudijski program - Tribologija povrSin in kontaktov (Joint European master in tribology of surfaces

and interfaces - TRIBOS), ki se v celoti izvaja v angle5kem jeziku, v studijskem letu 2}la/79 pa se je vanj vpisala ie

iesta generacija Studentov.

Priznavanie v tuiini opravlienih Studijskih obveznosti
Nasim Studentom po povratku iz izmenjav v okviru programov Erasmus+ in ceepus aiurno priznavamo v tujini

opravljene obveznosti, ki so bile v naprej dogovor.iene v Studiiskem sporazumu.



Sodelovanie med Elanico in uniyerzitetnimi sluibaml na tem podroaiu
Sodelovanje s Sluzbo za mednarodno sodelovanje Ut je tudi v tem 5tudijskem letu bilo korektno, utinkovito in
zanesliivo.

KLJUCNE EBqJSA\iE N DSRE PMKSE V PRETEKI,.Ei,I OSOOBT, oBRAZIOZIIEV I/FUVA ilA KAKO,6I
Napredek pri uporabi IKT lzboljsane kompetence
v snaliz ugotovtjene slaboni obstojetih lP Konkretne smernice za ipremembo SP

Poveaana irmenjava Eosmus ltudentov Irbolijana internacionaliracija

Povetan obseg praks iz naslova Erasmus Pov€aana poverljivost s tujlmi institucljami

Premaihno gostovanie tujih
orofesorlev/oredavatel i6,

l2bolFati m€dnarodne izmenjave
Vkljudt€v pedagoakega osebja v aktivno povelavo s tujimi
instituciiami

Obltudijske dejavnostl za tuje ltudente llbolilanje povezave s tujlml ltudenti lzvedba obltudijskih dejavnosti: ekskurzija, Sponn€ aktivnosti

spr€mlianr€ odhodnih atudentov med
mobilnostio

izbolFanje povezave z domadmi
Itudenti

Indrvidualna komunikacta z vsemi odhodn imi ltudenti med aasorn

ltudiia v tuilni
Premajhno Sostova nje domatih
profesorle'r/predavatelje/ in sodelavcev v
tuiini

lzbotiati mednarodne Irmenjave
Vkljuaita, pedagoskeSa osebjavaktivno povezavo s tujimi
institucijami

Nlrje flnanckanje zarad i raosta/enja v
internacionalizaciji v primerjavi r vodilnim i

danicamilJL

l2boljiati mednarodne izmenjave
Itudentov in udte|j6, V€t ahivnih pogodb in projektov s tuiimiUNl



3,2, Raziskovalna in razvojna dejavnost

Fakulteta za strojniitvo izpolnjuje svoje druibeno poslanstvo tudi na znanstveno raziskovalnem in razvojno-
aplikativnem podroaju. Njena prioritetna naloga je zagotavljanje visoke stopnje znanstvene odliinosti ter tekoi
prenos novih raziskovalnih spoznanj v industrijsko okolje.

Raziskovalna dejavnost se odvija v okviru laboratorijev, ki celovito skrbijo za razliana podroija v vseh Stirih smereh:
konstruiranje in gradnja strojev, energetsko in procesno strojnistvo, proizvodno strojnistvo ter mehatronika.

Fakulteta za strojni5tvo sodi med fakultete, ki na raziskovalno razvo.inem podroiju zelo tesno sodelujejo z

gospodarstvom, kar odlodilno vpliva tudi na raziskovalno delo fakultete. Fakulteta ie v preteklem letu ohranila

sodelovanje z industrijo na enaki ravni. Fakulteta organizira tudi razlidne skupne uine delavnice, ki so predvsem

namenjene kot dopolnilno usposabljanje strokovnega osebja iz gospodarskih druib.

Raziskovalno delo je temeljna osnova za sodobno in kakovostno pedagosko delo, zato se vsi uditelji intenzivno

ukvarjajo z raziskovalnim delom. Na to kaiejo tako bibliografski podatki kot tudi 6tevilo raziskovalnih projektov in

razvojno aplikativnih nalog za gospodarstvo. znanje, pridobljeno iz raziskovalno razvojnih nalog, ie tako posredovano

studentom preko pedagoskega dela kot tudi z udeleibami na mednarodnih in domaiih konferencah in simpozijih. V

letu 2019 smo posebno pozornost namenili obnovi in posodobitvi raziskovalne laboratorijske opreme. Vire za nakup

nove opreme smo pridobili iz javnih razpisov (Paket 17), veliko lastnih sredstev pa je namenila tudi fakulteta. Tako

je veaina laboratorijev posodobila laboratorijsko opremo, kisedaj omogoia bolj5e in kakovostnejse raziskovalno delo

tako raziskovalcem kot tudi 5tudentom. Za 5e boljse raziskovalne doseike pa je 5e vedno ovira poman.ikanje prostora.

Vei laboratorijev na Fakulteti za strojniStvo je sestavni del interdisciplinarnih raziskovalnih centrov, ki sodelujejo v

interdisciplinarnih programih. Tako sodelujemo s fakultetami, initituti in ostalimi raziskovalnimi organizacijami s

podroija medicine, elektrotehnike, kemije, raeunalniitva, gradbeniStva itd. Pomemben projekt, kije bil v letu20lv
zakljuini fazi je Strategija pametne specializacije. Pametna specializacija predstavlja platformo za osredotoeenje

razvojnih vlaganj na podroija, kjer ima Slovenija kritidno maso znanja, kapacitet in kompetenc in na katerih ima

inovacijski potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojnistvo sodeluje kar v Sestih konzorcijih SPS. V letu 2018 smo na drugem razpisu MIZS za raziskovalno

razvojne programe Strategija pametne specializacije dobili dva nova projekta. Dodatno se je Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojniitvo zelo intenzivno vkl.iudila v organizacijske strukture in priprave Akcijskih nadrtov Strateikih

inovacijskih partnerstev (SRIP).

pomembna pridobitev je najmoinejsi superraiunalnik v slovenskem univerzitetnem okolju, ki smoga poimenovali

s kratico HpC (High performance Computing) in ga bomo v letu 2O2O nadgradili. To se ka:e v njegovi vse veiji uporabi

pri projektih z industrijskimi partnerji in Obzorja 2020. Poleg tega pa je HPC pomemben vezni flen z ostalimi

raziskovalnimi organizacijami in sodelovanju na interdisciplinarnih projektih. Univerza v Ljubljani Fakulteta za

strojnistvo kot ilanica sodeluje v zdruienju za napredno raiunalni6tvo v Evropi PRACE (Partnership for Advanced

Computing in Europe). V okviru tega zdruienja vsako leto izvedemo poletno delavnico visoko-zmogljivega

raiunalniStva za bodoee 5tudente naravoslovnih ved, s katero predstavimo moinosti, ki jih omogoaa HPC. Dijaki in

osnovnosolci se pod vodstvom mentor.iev seznanjajo z uporabo HPC v znanosti in tehniki s praktianimi vajami na

superraiunalniku HPcFS.

V letu 20i.9 je poleg pro.iekta ERC )rAn investigation of the mechanisms at the interaction between cavitation bubbles

and contaminants (CABUM)(, ki ga vodi pror.dr. Matevi Dular zaiel z izvajanjem novega ERC projekta doc.dr. Jaka

Tuiek - )}superelastic Porous Structures for Efficient Elastocaloric Cooling (SUPERCOOL)(.

V letu 2019 smo na Fakulteti za strojnistvo prijavili 3 nove izume.

5tevilo letih 2014 do 2019:mednarodnih razlskovalnih

Program 2014 2015 2015 2017 20L8 20t9

obzorie 2020 1 3 5 7 77 11

6. okvirni prosram 1 0 0 z z

7. okvirni orogram 7 2 2 z 7

Proqram za konkur, in inovac. 2 0 0 z z z

ESRR L 0 6 7 9 10

ERA-NET 1 0 t 1 1

Life+ 0 0 1 1 L 1



Erasmus + 3 q 6 9

Procram za vseiivlienisko 3 5 z z z

EU obrambna asenciia (EDA) 0 0 0 0 0 1

EU vesoliska asenciia (PECS) 1 1 1 L 1

Eureka 3 0 1 1 1

EIT 0 0 0

cosr 4 4 6 e 8 8

Ostalo 2 4 6

Skupal 31 2l 33 & 45 50

* z program zakljuaen

Pomemben kriterij kakovosti znanstveno raziskovalnega dela sta obseg raziskovalne produkcije in mednarodno
odmevnost znanstveno raziskovalne produkciie. V zadnjih letih ostaja Stevilo objav na pribliino enakem nivoju,
porasla pa je njihova kakovost, saj je citiranost porasla, kar je razvidno iz spodnje preglednice.

Kazalci

lzboljianje rezultatov smo dosegli s promocijo pomena objavljanja, z izboljianjem infrastrukture in sprotnim
spremljanjem kazalnikov (objave in citiranost) na ravni FS, kateder in posameznikov.

Stevilo trinih

Pri Stevilu projektov z gospodarstvom smo zabeleiili rahel upad, vendar ostajajo prihodki tr:nih virov na enakem
nivoiu. V letu 2019 smo sklenili ved krovnih pogodb o razvojno raziskovalnem delu z gospodarskimi druibami, ki
pokrivajo tako raziskovalno kot tudi pedagoiko delo celotne fakultete. Posamezni projekti se v okviru teh krovnih
pogodb doloaijo z aneksi.

atevila obiav in citiranostiv 2014 - 2019:

Stevilo v letu 2074 2015 2016 20L7 2018 2019

5t. raziskovalcev 236 255 2SS 274 290
St. obiav - TiD 1.01 200 159 Lbt 165 161 180

St. citatovv obdobiu 10 let 4.872 11.599 72.332 15.643 24.610 28.262

v 2OL4 - 2019:

Stevilo v letu 20!4 2015 20L6 2077 2018 20t9
Trtni projekti z gospodarstvom 143 775 190 t79 lo5

KUUCI{E IZBOI.JSAIiE N DOERE PMKSE V PRETEKI.TM OBDGJU OtsRA2I"@ITEV IPLMA NA KAKODST

sofi nanciranje nakupa opreme s strani fakultete Spod bujanie rdruI6ranja laborato.ij6/ prinakupu opreme veaje

vrednosti, kar voliva na oosodobitev raiiskovalne oo.eme.

lzboljSanje informkanosti raziskovalcev.
lzvaianjemeseanih raziskovalnih kolokvijev, kiso namenjeni
podrobnim predstaviwam 6zpisov, programov, pravnim predpjsom

itd.

Dostopnost rezultatov raziskovalneSi dela.
lmplementacija nacionalne strategije odprtega dostopa preko
repozito.ija ULtakoza rezultate EU kot ARRS o.oiektov.

Stratejko povezovanie z industrijskimi pannerji.
Krovnepogodbez industrijskimi pannerii, ki zajemajovse
labo.atorije fakultete tako na razaskovalnem kot pedagolkem

Podroaju.
Strategia UL Fakultete 2a strojniswo. Konkretno zastavlFni cilii z tasovnim terminom irv€dbe.

Pomanjkanje prostora Nova zaradba. lJrelanje dokumentaclje in fi nanciranja
Razdroblj€nost laboratorijev Poverovanje in skupno sodelovanie Skupne prijav€ na proiekte.

Ohlajanje 8ospodarstva. ohranjanje trine aktivnosti Povetanje dolgoroanih, strat€skih poSodb.
Zakljuaevanje programa Horitont 2020 in
prehod na program Evropa.

Ohranjanj€ ra.iskovalnih aktivnosti
na prolektih EU.

Ohranjanje strat€3klh povezav in projektnih konzorcijev



3.3. UmetniSka deiavnost

Fs v okviru registrirane dejavnosti ne izvaja umetniSkih vsebin.

3.4. Prenos in uporaba znanja

Fs izvaja delavnice, izobraievanja in 5ole za dodatno usposabljanje in pridobivanje aktualnih znanj v dogovori s

posameznimi industrirskimi partnerji. Prenos znania poteka tudi v okviru zakljuinih nalog na 2. in 3. stopnji v

sodelovanju z industrijskimi partnerji. Prenosi eksplicitnih oblik znanja potekaio v okviru industrijskih projektov

opredeljenih v poglavju 3.1.2. Fakulteta za strojniswo se ie vee let aktivno vkljuiuje v projekt rPo kreativni poti do

znanja< kije sodelovanie Studentov pri konkretnemu projektu v podjetju in proiektu Etudentiki inovativni projekti

za druibeno korist (5lPK), ki povezuje visokoSolske zavode z negospodarskimi organizacijami (druitvi, zavodi ...).

Prav tako je fakulteta ie peto leto zapored uspe5no organizirala poletno 5olo, namenjeno dijakom in uditeljem

srednjih 5ol, ki postaja vedno bolj razpoznavna tudi v Sirsijavnosti.

V letu 2019 smo okrepili aktivnostiALUMNl kluba, katerega poglavitni namen je vzpostaviti povezanost med 5tudenti

fakultete, njenimi diplomanti, sodelavci, doktorandi, skratka vsemi, ki jim je strojnilwo skupna tofka. Na ta nadin

izboljiujemo medsebojno strokovno in znansweno sodelovanje v 3irsem druibenem okolju. V sklopu cikla predavanj

Roboti spreminjajo syet, smo v sodelovanju s Cankarjevim domom v 2019 izvedli naslednja predavanja: ))Ljudje in

inteligentni roboti v prihodnosti - sobivan.ie ali boj?( - predaval Raphael Rault; rPametne tovarne prihodnostk( -

predaval prof. dr. Niko Herakovie in DPot robotov-vierai, dan€s,lutri( - predaval prof. dr. Alexander Czink.

ltudentov 2. in 3. stv ratiskovalno delo

prisotnost v mednarcdnem prostoru

lntenzivirati sodelovanie na mednarodnih ievnih projektih kot

izhod isae vzpostavitev neposrednega sodelovanja s tuiimipartnerji

Neaadostno neposredno sodelovanje s

UtinkoviteiJe sodelovanie s pisarno.a prenos tehnoloSii Ut

vkliuaevanjeustreznih vsebinv{tudijski pro8ramNezadostna la5aita intelektualne lastnine Fs



3.5, Uswarjalne razmere za delo in Studij

3.5.1 Kniiiniini sistem

KnjiiniEnifond

Celotna knjiinifna zbirka je na dan 31.12.2019 znaSala 65.623 enot gradiva.

Prirast enot gradiva
Fond knjiinice se je v letu 20L9 poveial za 759 enot, tj. 752 enot knjiinega in 7 enot neknjiinega gradiva. Knjiino
Sradivo zajema 470 zakljuinih del,68 serijskih publikacij in 214 monografskih publikacij. 7 monografskih publikacij
smo dobili z zameno, 35 z darovi,90 od Zaloibe FS,82 z nakupi na podlagi zahtevnice za profesorje in asistente.

Uporabniki kniiinice
V letu 2019 je bilo v knjiinico FS vpisanih 2.021 ilanov: 1731 itudentov, 265 zaposlenih oseb, 13 upokojencev, 2
sredn.jesolca in 10 drugih uporabnikov. Od vseh vpisanih ilanov jih je kar 92 % iz Fakultete za strojniStvo.

v bazo COBIB.SI

vnos prispevek 2.175 zapisov
prevzeto iz COBlE.Sl 365 zapisov

skupni prispevek v COBIB.SI 63.94L zapisov

v lokalni bazi 79.045 biblioerafskih zapisov

Podatki, veljajo za vnose do 31.12. 2019:

Za vpis novega gradiva ter za bibliografije predavateljev in raziskovalcev FS so skrbele tri katalogizatorke.

Knjiiniino poslovanje

Do 31.12.2019 smo v univerzitetni repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL) skupno prispevali 3.135 gradiv s celotnim
besedilom. Samo v letu 2019 je bilo v RUL s strani FS dodanih 495 zapisov s PDF datotekami polnih besedil. Od tega
je 414 zakljuinih del, ki so jih dodali Studenti preko VIS-a in 81 drugih vpisov tj. sofinanciranih recenztranih
znanstvenih dlankov, kijih je v RUL dodala knjiZnica na podlagi avtorjevega zahtevka. S strani FS smo prav raKo
dopolnjli obrazec za vnos del v RUL. RUL namrei na novo omogoda doda.ianje vea projektov hkrati pri eni objaviter
deleie sofi nanciranja pri posameznem projektu.

V letu 2019 smo prifeli z aktivno uporabo elektronske podpisne tablice. Z uvedbo le-te smo priieli opuieatl
papirnate izvirnike vpisnih listov. lzpopolnili smo spletni vpis v knji:nico in skrajiali iakalne vrste pri prvem vprsu v
knjiinico. S Slovenskim inStitutom za standardizacijo {SIST) smo se dogovorili za dostop do e-standardov SIST za

ekransko prikazovanje, in sicer za skupno 5 uporabnikov s soiasnim dostopom. Dostopno mesto do standardov ie
omogoaeno tudi v iitalnici kn.jiinice in ga lahko uporabljajo tako 5tudentje kot zaposleni.

Sodelovanie knjiinice z drugimi sluibami
Nadaljevali smo z uspesnim sodelovanjem z Univerzitetno sluibo za knjiiniano de.iavnost in z drugimi knjiinidnimi
sluibami v CTK, NUK, IZUM ter drugimi dlanicami UL. Sodelovali smo na podrodju medknjiiniine izposoje,
verificiranja zapisov v cOBISS-u, podaljsanju pogodb glede konzorcijskega najema licenanih podatkovnih zbirk, pri
usklajevanju nabave konzorcijskih revij. Vse omenjene sluibe so nas redno sproti obve5iale o novostih, dostopnth
podatkovnih zbirkah, izobraievanjih, sestankih, posodobljenih programih in delavnicah iz podroija knjiinidne
dejavnosti.

Usposabljanje uporabnikov
V mesecu novembru 201.9 smo izvedli dve skupinski izobraievanji za 502 Studenta prvih letnikov. Seznanili smo jih s
postopkom poizvedovanja po sistemu COSISS+, portalu DiKUL in RUL-u ter z osnovnimi informacijami o organizacijski
shemi in poslovan.iu knjiinice Fs. vsebinski poudarek izobraievanja je bil na samostojnem poizvedovanju po sistemu
COBlss+ in organizacijski shemi knjiinice. skupinski izobraievanji smo izvedli v okviru rednih predavanj v prvih
letnikih.
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Poleg organiziranih izobraievanj smo skozi vse leto izvajali tudi individualna usposabljanja uporabnikov. Zajemala so

uvajanje uporabnikov v knjiinico, spoznavanje storitev, uporabo sistema Moja knjiinica, samostojno poizvedovanje
po sistemu coElss+ in portalu DiKUL ter drugih bazah podatkov. Individualno smo usposabl.iali 484 uporabnikov.

Poglobljeni brezplaini teiaji, ki obsegajo iskanje po razlidnih elektronskih informacijskih virih, so se tako kot vsako

leto, izvajaliv Narodni in univerzitetni knjiinici.

zadovolistvo uporabnikov knji:nice.
Povratno informacljo o zadovoljstvu uporabnikov knjiinice smo dobili s Studentsko anketo. Mnenja, vezana na

knjiinico, so bila za leto 2019 bolj pozitivna kot v letu prej. lz ankete lahko razberemo, da so Studentje kar zadovoljni

z obsegom literature in z dostopnostjo literature. Zelijo si, da bi knjiinica imela vei izvodov temeljne literature ter
vei izvodov knjig po katerih je veliko povpraievanje.

Opaiamo, da so itudentje iz leta v leto bolj zadovoljni z odnosom osebja pri izposoji gradiva in s svetovanjem pri

izbiri literature. Vedino delavk knjiinice so pohvalili. Prito:ili so se zgolj zaradi hrupa v titalnicah.

Ob obisku knjiinice smo prejeli tudi kar nekaj ustnih pohval. Uporabniki so najveikrat izrazili zadovoljstvo pri

svetovanju o oddaljenem dostopu do elektronskih informacijskih virov (DiKUL) in hitrem odzivu pri dodelitvi UDK

Stevilk za zakljuina dela.

zaloiniSka dejavnost

V letu 2019 je Zaloiba FS izdala 4 uabenike in 2 priroinika. Skupen obseg izdanih udbenikov je znaSal 769 strani, v

skupni nakladi 1.082 izvodov. Skupen obseg izdanih prirodnikov je znasal 1.232 strani, v nakladi 2.584 izvodov.

Avtor Naslov uabenika 5t. stranl 5t. izvodov /izdaia

Halilovia, Urevc,

Starman

Osnove statike in trdnostis preprostimi in

nazornimi poskusi: delovni uibenik za TehniSko

mehaniko 1

277 st(. 600 izv. /3. izd.

Novak ... let al.] Tehni5ka matematika 2 22L str . 350 izv. /2. dopolnjena izd.

Bombaa zbirka nalog iz mehanske procesne tehnike 111 str. loo izv. /7. izd.

Klemenc Dinamika vozil 160 str. 32 izu. /7. izd.

Avtor Naslov priroanika 5t. stranl lzdala

Razlaealni slovar stroiniltva 400 str. 668 izv. lI. izd-

Kraut... let al.] Krautov strojniSki priroenik 832 str.
1.916 izv. /17. slovenska

izd., predelana

V okviru Zaloibe je izsel tudi e-uabenik, ki je brezplaaen in prosto dostopen na spletni strani Zaloibe in na RUL:

Avtor Naslov ulbenika 5t. strani izdaia

Klemenc Dinamika vozil 160 str. spletna izdaja

Na dan 31.12.2019 je bilo v Zalo:bi FS na zalogi 61 razlienih naslovov uibenikov in 2 prirodnika, skupno 9.566 izvodov.

Dejansko stanje knjig v Zaloibi FS je potrdila tudi 3 ilanska komisija, ki je konec leta 2019 izvedla redni letni popis

knjig v zaloibe FS.

Prodaia utbenikov zaloibe FS.

v letu 2019 je bilo skupaj prodanih 1.596 izvodov uibenikov. Kupci so bili preteino studentie Fs.

Knjige zalozbe Fs smo promovirali v mesecu maiu na seimu akademske knjige Liber.ac in v decembru na 35.

slovenskem knjiinem seimu v Cankarjevem domu.

Razlagalni slovar strojnistva in Krautov strojniski priroanik smo promovirali in prodajali v cankarjevem domu ob

stoletnici strojniitva UL.

z zaloibo Buda se je podpisala pogodba o ekskluzivni proda.li ter trieniu kn.iig zaloibe FS po knjiinicah, srednjih in

visokih iolah, knjiSarnah, ter spletni knjigarni www buca si.
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Knjiine novosti smo tako kot leta poprej oglaievali na oglasni deski pred knjiinico, preko spletne stranizaloibe, na
uradnem Facebook Drofilu FS in v vitrini v avli fakultete.

KUUCNE UBOUSAVE IN DOBRE PMKSE VPRETEKLEM OBDOAru OBRAZLOZITEV \PLIVA NA KAKOVOST

Pove?ava COBISS- vls Terjatve {ramudnine in opomini)so sproti poravhane. Nidolinikov,
saj jev primeru evidentiranih terjatev 5tudentu on€mogotena

Vpis objav v RUL Uresniaujemo zahteve iz Nacionalne strategije od pnega dostopa. Z

vpisom v RUq so vsi rezu ltati javnih projektov, prosto dostopni.

Spletnivpis v knjiinico in poravnava terjatev p.ek portala COBTSS+(M oj COgtSS) Spletnivpis, kot predhoden vpis, pospeaiceloten postopek vpasa

alanov v knjilnico. Negotovinsko poravnavanje terjatev je

uporabnikom boli priiazno in dostooneiSe.
Uvedba e-vpisnic in e-podpisne tablice Ni vea arh iviranja tiskanih vpisnih listov po fasciklih.
Vkljuaitev v skupnojavno naroeib (preko UL)2a nabavotuiih znanstvenih in
strokovnih revijza obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2020

Poenostavitev naaina naroaanja in ugodneila cena tujih znanstven;h
in strokovnih fevij.

PomanikanJe prostore Prottor za prostidostop do
knjitnianeaa gradiva

Pridobiti prostorza prostidostop do gradiva (nova stavba fakuttete)

Primanikuje aktualnega, osnovnega in

dodatnega StudiiskeSa Sradiva za atudente
Posodobljen in dopolnjen kniiiniani
fond

Nakup aktualnega gradiva s podrotja strojniStva.a Jtudent€ (npr.

vsaka katedra nabavi 1-2 knjigi letno ali nakup se pok.iva s prispevki
Primanjkuje manjJih prostorov za skupinsko Zmanjlati hrup v aitalnicah ra

individualno delo

Nova FS

Razdrobljenost skladi!anih prostorov ra Enotno skladiste za knji:nico in Nova FS

Prevelike zaloge novo natisnjenih uabenikov
in premajhna skladiJaa

N4anjlinatis. Omejiti nath od 150 do najvea300 tzvodov

3,5.2 Karierni in osebnostni razvoi ltudentov

lzvaianje in razvoj obitudijske in interesne dejavnost, storitve za itudente
V sklopu kariernega centra Univerze v Ljubljani so tudi v 2019 potekala stevilna izobraievanja in delavnice, ki so
itudente opremila s potrebnimi znanji in komptemencami za uspelen in udinkovit prehod na trg dela. Studenti
Fakultete za strojnistvo so se v 20L9 v sklopu )zaposlitvenega inkubatorja( in )rKariernega tabora( udeleiili Stevilnih
teaajev in delavnic, kjer so ltudenti nadgradili radunalniiko-informaciiska znanja, znanje tujih jezikov ter razvijali
kompetence iz podroija socialnih, komunikacijskih in mehkih vesain. Vpogled v realno delovno okolje so Studenti
pridobili na strokovni ekskurziji v slovenskih podjetjih Senzum in Nil ter v nemjki tovarni BMW. Za vse, ki jih je
zanimalo kako poteka resniEen razgovor za delo, smo pripravili Dsimulacijo selekcijskega postopka(, kier so se
preizkusili v simuliranem zaposlitvenem razgovoru in v reievanju najpogosteje uporabljenih psiholoskih
vpraialnikov.

Studentom je na fakulteti omogoien tudi pester Sportno-rekreativni program tako v skupinskih kot tudi posameznih
Sportnih disciplinah. za Studente je bil v mesecu februarju organiziran tudi 5-dnevni smuaarski teiaj za zaaetnike in
nadaljevalce v Kranjski Gori.
Fs si prizadeva v izobraZevalnem procesu Studente iim bolj usposobiti tudi za iim hitrejSo vkljuiitev na trg deta, zato
omogoea vkljudevanie v raziskovalne in strokovne projekte po posameznih laboratorijih, kjer imajo itudenti moinost
izbirati tudi zakljuine naloge na industrijskih projektih, kar.iim omogoia tudi spoznavanje potencialnih bododih
delodajalcev. Vsem Studentom so namenjeni !e raiunalniki v knji!nici in dvorisini zgradbi. Fakulteta je vkljuaena v
projekte po Kreativni poti do prakti6nega znan.ia, kjer ltudentje v sodelovanju s pedagoskimi mentorji intenzivno
sodelujejo s podjetji pri resevanju njihovih praktiinih izzivov.

Svetovanie in pomof Studentom s posebnimi potrebami: Studentski referat je itudente, ki so ieleli uveljaviti
posebne potrebe, seznanjal s prilagodiwami v okviru predavanj, vaj, seminarjev, prakse ter laboratorijskega deta.
Studentom smo omogoiili razliine prilagoditve pri Studiju kot so: prilagoditve pri naiinu opravljanja obveznosrr,
prilagoditve pri iasovnih rokih za opravljanje obveznosti ter prilagoditve pri oblikah in nadinih posredovanja pisnih
i2delkov.

Razliine oblike tutorswa na tlanici (ltudentsko in utitetjsko tutorstvol, nove oblike tutorstva, uiinek tutorswa na
Itudii: Tutorswo je bilo v letu 201.9 eno izmed kljuinih vzvodov pomoii Studentom pri studiju. Studentom se je nudito
predmetno in uvajalno tutorstvo, kot tudi tutorstvo za posebne potrebe in tuie Studente.
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Interesna deiavnost Studentov
studentski svet je v letu 2019 podpiral strokovne ekskurzije in 5portna dogajania s sodelovanjem Studentske
organizacije, druStva Strojnik.si ter Druitva doktorskih Studentov strojnistva (DDSS).

Med drugimije SS poleg rednega dela sodeloval tudi pri naslednjih aktivnostih:

o Sneman.iu predstavitvenih filmov za promocijo UL FS

. Informativa na Gosoodarskem razstaviseu

. Teiaj rPython 1.0( v sodelovanju z BEST Ljubljana

. Informativni dan na UL FS (februar 2019)

. Dogodek DGet your bike ready( (maj 2019)

. Studentska konferenca EMESCC Nemiija (oktober 2019)

. Dogodek rstrojniski piknik( v sodelovanju s SOFS (oktober 2019)

. Sprejem brucev 2019 (oktober 2019)

. Facebook skupina za izmenjavo gradiv )rudbeniki FS<

. Facebook promocije in koristni nasvetiza Studente UL Fs

3.6. Upravlianje in razvoi kakovosti

3.6.1 Delovanie sistema kakovosti

Osnova za delovan.ie sistema kakovosti predstavlja strategija UL in strategija FS ter uveljavlieni mehanizmi za

spremljanje doseganja postavljenih ciljev v okviru vodstva, senata in komisij senata s poudarkom na neodvisni

Komisiji za ocenjevanje kakovosti dela

3.6.2 Mehanizmi 2a spremljanie in izboliSevanie kakovosti

Komisijo za ocenjevanje kakovosti dela FS sestavljajo predstavniki smeri in usmeritev, predstavnik vodstva in

Studentov. lzhodiSia za obravnavo tematik pripravijo strokovne sluibe. Komisija podatke preveri in dopolni s svojimi

ugotovitvami in predlogi. pri oblikovanju zakljuikov pa sodelujejo tudi predstavniki vodstva, ltudentov in predstavnik

FS v univerzitetni komisiji za kakovost. Predlogi komisije se predstavijo na senatu, ki na osnovi diskusije sprejme

ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v poslovanju in izbolilevanje kakovosti. Pri oblikovanju poroiila o kakovosti ima

mo:nost sodelovanja tudi Sirgi krog zaposlenih preko obravnave na akademskem zboru.

Studentska anketa predstavlja pomemben dejavnik pri zagotavljanju kakovosti poslovanja. Le ta se izvaja elektronsko

dvakrat letno, in sicer posebni del, ki se nanaia na predmet in izvaialce se izpolnjuje po zakljuiku izvedbe zimskega

in letnega semestra. Studentie so jo izpolnili v informacirskem sistemu VlS, pri demer imajo zagotovljeno anonimnost.

Anketo za predmete zimskega semestra so izpolnjevali do konca maja, od junija do konca septembra pa anketo za

predmete letnega semestra. Spl05ni del itudentske ankete se nanaia na pogoje za izvajanje pedagoikega procesa

se uporablia za naertovanje izbol.i5av, ki jih pripravlia vodstvo v okviru programa dela in ukrepov pri rednih

aktivnostih.

Ankete pomagajo pri pisanju mnenj o habilitacijah, pri eemer dobro ter predvsem objektivno pokaiejo,

zadovoljstvo/nezadovolistvo s posameznimi pedagoikimi delavci. S pridobljenimi rezultati ima Studentski svet

moinost sooblikovati in izboljiati pedagoskim proces.

KUUCNE ZBOJSA\E IN DOBRE PMKSE V PRETEKIEM OSDOBJU OBRAZLOZITEV \PLNA NA KAKO/ICST

Delavnice KC IJL za atudente lirJekompetence

Predstavltve oodietii ltudentom Pravilneila i!bira kariere

lzvedba razlitnih !tudenBlih projektov: DBf, formula ltudent, lvlicrotrans... Sirienie kompetenq uaenie timske8a dela

Neaadostne komunikacijske konpetence Vea programov za razvoi

komunikaciiskih komoetenc
lJdelelba vsai oolovice studentov na enidelavnici

Pomanjkanj€ mehkih znanj
Utinkovitejle posredovanj. mehkih

Spremembev utnem programu, Delavniceza razvoje mehkih znanj



V 5. l. 201.8/1.9 je Studentska anketa v okviru projekta KUL ostala enaka kot lani, tako da jo Student, ki redno
napreduje, za ias itudija izpolni le enkrat. Odstotek studentov od vse populacije, ki so anketo izpolnili, znaaa 62 %
in je manjsi v primerjavi z lanskim ltudijskim letom (99 % vseh Studentov). Ze tretle leto zapored je spremenjena
tudi vsebina ankete, zato le ta ni primerljiva s predhodnimi leti. V splosnem delu ankete so najbolje ocenjena
podroija: odnos osebja v itudentskem referatu, informaciie o itudijskem procesu, breziiino omreije, dostop do
Sportnih aktivnosti, obseg literature, spletna stran, razpored predavanj in vaj. Najslabie ocenjena podroija so: odnos
oseb.ia v knji:nici, Studentske ekskurzije in izbirni predmeti. Rezultate splosnega dela in ankete po predmetih so
obravnavale Komisija za dodiplomski 5tudij l. st., Komisija za magistrskl Studije ll. st., Komisija za Kakovost in
Studentski svet. S poroeili in predlogi izboljsav se je seznanil senat FS. Predlogi izboljlav pa se bodo izvajali v okviru
aktivnosti v 2020.

Fs spremlja diplomante preko: vkljuievanja v pedagosko delo, kot strokovnjakov iz prakse ali habilitiranih zunanjih
izvajalcev ter vkljudevanja v znanstveno raziskovalno delo. Prav tako so vzpostavljene organizirane oblike
povezovanja ie zaposlenih diplomantov s posameznimi pedagolko - raziskovanimi enotami na Fakulteti s ciliem
nadalinjega izobraievanja in sodelovanja v razvojnih projektih gospodarstva

KUUCNE ZBOUSA\iE N DOERE PMKSE V PRETEKITM OBDORIU OBRAZLOZITEV IFWA NA KAXOVOST

Zakljuaena zanka pri izvajanju strate8ije FS 2025 poroaanje stratelkih aktivnostih po skuoinah 5A
Analiza SP in izdelan konc€pt prenove Aktualnejle kom petence itudentov

Obstojeia ltudentska anketa ne merivseh
dejavnilov kakovosti

Veaji an ustrezneili nabor dejavnikov
kakovosti

SlabJa celovitost obvladovania podrotja
Celovit pregled nad podrotiem Ustanovitev sluibe za kakovost

3.6,3 Mednarodne evalvaciie in akreditaciie

Fakulteta za strojniStvo UL je Ze v letu 2012 prejela uradno potrditev najvisjih evropskih akredltacij Studijskih
programov Stroinistvo l. in ll. stopnje, s strani vodilne akreditacijske agencije AS N iz Nemdije, ki sodi med najbolj
pomembne in5titucije za zagotavljanje kakovosti Studijskih programov s podroija tehnike, radunalnistva,
naravoslovja in matematike v Evropi. Poleg osnovne ASIIN akreditacije ima Fs pridobljeno tudi prestiino krovno
akreditacijo EUR-ACEo, ki povsem izenaiuje diplomo Fakultete za strojnistvo UL z diplomami drugih odliinih
evropskih 5ol, kar dodatno prispeva k prepoznavnosti in uveljavljenosti podeljenih diplom v mednarodnem p.osroru.

Mednarodna akreditacija je potekla v 2018, zato so bili izvedeni vsi potrebni postopki za obnovo akreditacije. zaradi
kadrovskih menjav pri AsllN in zakasnitve pri oblikovanju komlsije presojevalcev, je bil njihov obisk na Fs izveden
Sele 9. In 10' januarja 2019. Fakulteta je prejeta poroailo o obisku in reakreditaciji ASIN dne 29. 3. 201.9. v poroaitu
sta bili izpostavljeni dve zahtevi in pet priporoiil. Na zahtevke se.ie potrebno odzvati v roku enega leta in sprejeti
popravke presojanih programov, zato je bila izdana zadasna akreditacija dveh prvostopenjskih programov in
magistrskega programa strojniltvo, in sicer do La. 4. 2o2o. Na oba zahtevka (t.j. stevilo kreditnih toik zJ zakljuino
delo prvostopenjskega univerzitetnega programa ter obliko dodatka k diplomam)je fakulteta ustrezno odgovorila in
uvedla spremembe. Poslediano se je spremenila oblika dodatka k diplomam z dodatkom opisa komlerenc rn
statistike studija, izvedla se je analiza obremenitve Studentov pri diplomah vseh treh presojanih programov In
poveialo se je ltevilo kreditnih todk za zakljuino delo prvostopenjskega univerzitetnega ltudija pri prenovi tega
programa. o spremembah je bila obvesiena agencija AsllN dne L. 10. 2019. Konino odloiitev o pol;i aireditacui Se
dakamo, ker je ravno v tem dasu na agenciji vnovii prislo do kadrovskih meniav.
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3,7. Poslovanie

3.7.1 Vodenje in upravlianJe organlzacije

Vodenje in upravuanje organizacije poteka preko organov, komisii in na naiin, kot je opredeljeno v Statutu UL in

Pravilih o organizaciji in delovanju FS.

V vodenje in upravljanje se je vkljutevalo !irsi krog zaposlenih, z namenom uporabe kreativnega potenciala veejega

itevila zaposlenih. Za poenotenje usmeritev in doseganje vetje sinergije je bila izdelana strategija FS. Za izbolisanje

dru:bene vpetosti in pridobivanje podpore pri gradn.ii nove fakultete je bil oblikovan Strateski svet fakultete in

formirana sluiba za gospodarske zadeve in komuniciranie.

3.7.2 Kadrovski taaroi in kadtovskl naart

Na dan 31.12.2019 je bilo na FS UL skupno 390 zaposlenih, od tega 46 visokosolskih ufiteljev, 80 asistentov, 167

znanstvenih delavcev, raziskovalcev in mladih raziskovalcev, 43 tehnienih sodelavcev, ter 54 zaposlenih v strokovnih

slulbah. Zaposleni na pedagoskih delovnih mestih so bili pedagolko delno razbremenjeni, zaradi dela na

raziskovalnih projektih. Razmerje pedagoikega in raziskovalnega dela mora smiselno voditi h kakovostnim

laboratorijem v smislu raziskovalnega dela.

v letu 2019 ie bilo izvedenih 53 novih zaposlitev in 30 prenehanj delovnega razmeria, kar pomeni 7,7 % fluktuacijo,

v kateri so vkllulene tudi 4 upokojitve.
Zaposlovanje j€ potekalo skladno s predmetno zakonodajo, navodili Univerze v Ljubuani, ter Slede na odobreni

finandni in kadrovski nadrt za leto 2019. v porastu so zaposlitve na deljenih delovnih mestih, ter poveiano

zaposlovanje na raziskovalnih delovnih mestih.

Med zaposlenimi na FS Ut- ie 11 tujcev, zaposlenih na raziskovalnih delovnih mestih. Pri zaposlovanju tujcev se

sreiujemo z dolgotrajnimi administrativnimi postopki, kar predstavlia dodatno administrativno breme.
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Na kadrovskem podroeju so tekom celotnega leta 2019 potekale aktivnosti, kot je izvedba napredovanj zaposlenih v

skladu z zakonodaio, obvesianje zaposlenih v okviru izvajanja habilitacijskih postopkov, ter o vseh ostalih aktivnostih

in spremembah organizaciiskega procesa na univerzi v Ljubliani in na F5 uL, aktivno sodelovanie z uL in ostalimi

zunanjimi deleiniki pri izvajanju in uporabi normativnih doloab'

Na stabilnost zaposlovania na Fs vplivamo s strokovnim delom, z mo;nostio izobraievanja in strokovnega

izpolnjevanja zaposlenih, organizacijo skupnih dogodkov za vse zaposlene, ter drugimi mehkimi veSiinami' zavezani

Povetanje vpetosti v iirleokolje

Ustanovitev slulbe ze kakovost in PR
Dlstribuiranje ?adollltev na li.si krog
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smo k upoitevanju zakonodaje, ki ne omogoia sistema nagrajevanja, ki bi bil za naso panogo konkurenden z

gospodarstvom, kjer je plaini sistem zaposlenim veliko botj naklonjen.

Zaposleni na FS so bili vkljudeni v usposabljanja, kot so konference, delavnice, seminarji, izmenjave ipd. V 5tudijskem
letu 2018/201.9 je bilo v formalne obllke izobraievanja, za namen pridobitve visje izobrazbe vkljuienih 36 zaposlenih.
V letu 2019 se je 10 zaposlenih udeleZilo do tri meseenega podoktorskega izobraievanja in izpopolnjevanja v tujini.
V okviru razpisa Ministrstva za izobraievanje, znanost in Sport )Mobilnost slovenskih visokosolskih uditeljev 2018-
2021< so se v letu 2019 trije visokololski uiitelji dodatno pedago5ko in raziskovalno usposabljali na prestiinih tujih
univerzah.

V letu 2019 je bilo uspeino zakljuienih 87 habilitacirskih postopkov za izvolitve v naziv. V uiiteljske nazive je bilo
prvii ali ponovno izvoljenih L0 oseb, v asistentski naziv 59 oseb, v naziv asistent - raziskovalec je bilo izvoljenih 16
oseb, L oseba je bila izvoljena v naziv znanstveni sodelavec ter v naziv razvijalec.
Habilitacijski postopki se izvajajo v skladu s Statutom UL, veljavnimi Merili za volitve v nazive visokosolskih uditeljev,
znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL, Pravilnikom o razvojnih nazivih na UL in Posebnimi pogoji FS UL za izvolitev
v posamezni naziv. V letu 2019 so bili predmet posodobitve Posebni pogoji FS, kl prispevajo k dobri usposoblienosti
pedagogkega in raziskovalnega kadra na FS.

zaposlenim zagotavliamo varno delovno okolje, s preventivnimi zdravstvenimi pregledi, skladno z oceno tveganja na
delovnem mestu, pa redno preverjamo zdravje zaposlenih. Zaposleni imajo mo:nost tudi tedenske rekreacije in
drugih obdobnih aktivnosti.

KUUCNE SBqJSAVE DOSRE PRAKSE V PRETEKTEM OBDOBJU oBRAZLOZIIEV \iPLJvA NA KAKOrc6T
Uvedba Osebnega letn€ga nacna s kriteriji, kispodbujajo aktivnosti v smeri
strateakih usmeritev

Visia pripadnost skupnim ciljem

Razdroblienost, vea maihnih LAB Doseganie rarvoine trrititne mase Opredelitev kakovostnih poqoiev ra LAB

Veliko Stevilo iu voliwenih oodroaii Opt im iranie ltevila podrotii Analiza!tevila izvolitvenrh podrolij

3.7.3 Info.macijski sistem

V letu 2019 je bilo na smo na podrodju informatizacije nadgradili streiniski sistem z dodatnim streinikom in s tem
pridobili nove resourse za bolj utinkovito delo. za boljso komunikacijo na raznih projektih smo postavili portal
sharePoint. Studentom in zaposlenim smo omogoiili elektronski dostop do Standardov SIST. za dodatno podporo
Studijskemu procesu smo pedagoSkim delavcem uvedlispletno udilnico Moodle.

Fakulteta za strojnistvo za podporo Studijskemu procesu uporablja itudentski informacijski sistem vts, preko
katerega vsako leto izvara elektronske vpise studentov, vodi evidence studentov ter evidenco vseh podatkov, ki se
nanasajo na Studijski proces. Preko informacijskega sistema se Studentje prijavljajo na kolokvije, izpitne roKe,
izpolnjuj€jo Studentske ankete, dostopajo do razliinega gradiva ter imajo vpogled v svoj elektronski indeks oz. v
svoje opravljene/neopravljene Studijske obveznosti. Studentskemu referatu informacijski sistem nudi celovito
podporo za celotno Studijsko de.iavnost.

Studentski referat je v preteklem letu za potrebe vodstva in drugih institucij izvedel vrsto analiz ter porodil, ki se
nanasajo na itudijsko dejavnost. Vse podatke, potrebne za analize oz. pripravo poroiila smo pridobili iz
informaciiskega sistema VlS. Studentje preko informacijskega sistema izpotnjujejo tudi Studentske ankete, pedagoski
delavci pa imamo preko sistema VIS vpogled v svoje rezultate anket.

KUUCNE ZgOU&CVE N DOBRE PMKSE V PRE'IEKITM OSDOBJU oSRAZLOZTEV IPWA NA KA(O\,067

lzboljlan,e varnosti raaunovods kega tS
Vzpostavitev samostojne8a stre, nika in dodatno preverjanje

istovetnosti uporubnika
Popis programske opremev uporabi na FS in objava oa intranet! Uainkovitejla uporaba SW

Kadrovske podhranjenost lzboljianje nivoje kakovost i srorirv€ Kadrovska okrcpitev
Prevea individualnih Dristooov Poenot€nje politik€ Analiza in Hw in SW reaitev

3,7.4 Komuniclranie z iavnostmi

V letu 2019 smo se osredotoeili na intenzivno komunikacijo z javnostmi.
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Nadgradili smo sodelovanje z mediji, prek katerih smo promovirali dose:ke, projekte, ugledne znanstvene objave ter
dogodke. Za dosego medijev smo aktivno pripravliali sporodila za javnost, organizirali novinarske konference in

razliine dogodke. Nai trud se je vidno obrestoval saj smo, v primerjavis preteklim letom, doseglivei medijskih objav.
Za njihovo laije spremljanje smo podaljsali sodelovanje s podietjem Kliping, ki beleii poiavnost fakultete v medijih.

V preteklem letu smo ustvarjali in utrjevali stike z driavnimi organi, katerih vkljuienost je !e dodatno pripomogla k
prepoznavnosti strojnistva v druibi. Slavnostna akademija, ki smo jo novembra organizirali v podastitev 100 letnice
strojnistva na UL,.ie potekala pod iastnim pokrovitelistvom predsednika driave g. Boruta Pahorja. Predsednik driave
pa je Studentom ekipe Edvarda Rusjana lansko poletje izroeil posebno nagrado, Jabolko navdiha za zmago na

prestiinem univerzitetnem tekmovanju D/B/F. Gostili smotudi pomembne predstavnike iz tujine, ki sonasobiskali
v spremstvu driavnikov (predsednik ERC projektov - v spremstvu ministra za izobraievanje, znanost in Sport;
predsednica parlamenta Republike Liwe v spremstvu predsednika Dr:avnega zbora RS in sekretarja ministrstva za

izobraievanje, znanost in iport, itd.)

Prepoznavnost med mladimi smo Sirili z udeleibo na sejmih in na naain organiziranje ter sodelovanja pri dogodkih:
Informativa 2019, Pozdrav brucem, Znastival, predstavitev poklica na srednjih Solah po Sloveniji, Dnevi strojniStva,

Noi raziskovalcev, znanost na cesti, Poletno Solo strojniitva, znanstvena konferenca Stekam, itd.

Z aktivnim delovanjem Alumni kluba Fakultete za strojnigtvo skrbimo za povezanost strojnikov, kijih z raznovrstnimi
predavanji redno seznanlamo z novostmi naie stroke. V okviru kluba smo v sodelovanju s Cankarjevim domom v letu

20L9 organizirali cikel predavani: Roboti spreminjajo svet.

Medsebojno komunikacUo in motivacijo med zaposlenimi krepimo in spodbujamo z organizirano tedensko vadbo, ki

nudi izbiro razliinih iportnih aktivnosti. Ze tradicionalno smo izvedli 5e zimski iportni dan, poletni piknik in

novoletno sreianje, kjer vsako leto naredimo pregled in evalvacijo preteklega leta. Vsako leto pa izdamo tudi
obse;no letno porotilo z opisom doseikov v preteklem letu.

m€dijskih objav (spremljanje pr€ko klipinga), poslediano vefja
Kontinuirana komunikacija z medijiprek uspelnih rgodb fakultete

Usta novili slutbo za rosoodarske zadeve in

vpliv FS na doSajanja v Sir5i

3.7.5 Nalrtovanje ravnania s swarnim premoieniem

V okviru investicijsko vzdrievalnih del je bil zamenjan razdelilni
stare stavbe in izvedene prenove prostorov v 5estih laboratorijih.
in arhitekturni nateiaj za gradnjo nove fakultete na k.o. Brdo.

blok za trafo postajo, okna in ialuzije na prizidku

Naivea aKivnostije bilo usmerjenih v urbanistidni

KLJUCNE U BOJSAIE N DOtsRE PMKSE V PRETEKLEM CBOOBJU

Nadalie\ranie z aktivnostmi za nove

3,7.6 Notranii nadzor

Notranji nadzor za fakulteto izvaja Univerzitetna sluiba za notranjo revizijo.

3.8, lzvaianie nalog po pooblastilu (nacionalno pomembne naloge)

FS ne izvaja nacionalno pomembnih nalog po pooblastilu RS.
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3.9. Razvolni cilji

FS je v 2019 nadaljevala s prizadevanji izboljsati kakovost, poslovanje in organizacijo na podroiju izobraievalne in

razvojno-raziskovalne dejavnosti.

Na podrotju izobraZevalne dejavnosti, smo se osredotoiili na prenovo itudijskega programa, kise naj bi priiel izvajati
v letu 2021,-2022. V sklopu prenove smo postavili nov sklop predmetnikov, uskladili vsebine z vsemi deleiniki in
priteli s pripravo novih uinih nairtov za predmete na l. in ll. stopnji. Dodaten poudarek smo namenili razilenitvi
vsebin po posameznih tednih, s ciliem doseganja kompetenc Studentov, ki so skladni z nacionalnimi programi iz
podroija strojni5tva.

Posebno pozornost smo namenilitudi povedanju izbirnosti vsebin. Studijski programi so tako razdeljeni na smeri, pri
iemer Studentu z izbiro smeri pripada doloaen sklop obveznih vsebin, preostale pa jih samostojno izbere iz nabora
drugih smeri. Pri dodajanju izbirnih vsebin smo sledili sodobnim izobra:evalnim smernicam razvoja kljuanih
kompetenc sodobnega iasa ter tako vpeljali itevilne mehke vsebine v Studijske programe, kot so: podjetniltvo,
inoviranje, intelektualna lastnina, priprava in poroaanje v inienirstvu.

V 2019 nam je uspelo izboljsati kazalnike internacionalizacije, saj smo v primerjavi s prejsnjimi leti izvedli ved
predmetov v angleikem jeziku, izboljsali mobilnost pedagoSkih in strokovnih delavcev na izmenjavah pri nas in v
tujini ter poveiali Stevilo sklenjenih bilateralnih sporazumov s tujimi izobraievalnimi institucijami.

Na razvojno-raziskovalnem podroiju bomo skladno s Strategijo 2020-2025 nadaljevali s kljuanlmi ukrepi v smerr
izbolisanja medlaboratorijskega sodelovanja na fakulteti, krepitvi prepoznavnosti Fakultete kot vodilne znanstveno-
raziskovalne inititucije iz podrodja tehnike ter ustvarjanja vzpodbudnega okolja, ki bo prispeval k objavi veijega
itevila vrhunskih znanstvenih elankov.

3.10. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

ocenjujemo, da smo pri izvedbi zastavlienih ciljev uspesni in v skladu z zairtanim iasovnim okvirjem.
V sklopu izobraievalne dejavnosti smo v letu 20L9 izboljiali pedagosko uiinkovitost uiiteljev in asistentov, nadgradili
informacijski sistem za Studente in profesorje ter s tem poveiali dostopnost do udnih gradiv na enem mestu. Z
ukrepom zmanjianja Stevila izpitnih rokov in uskladitve izpitnih obveznosti smo izboljsali sprotno uienje in s tem
tudiveaio uspesnost pri opravljanju izpitov.
z obstudijskimi dejavnostmi in poveaanim obsegom promocije na srednjih iolah, smo poleg okrepljene medijske
prisotnosti v javnosti, izboljiali prepoznavnost fakultete ter k vpisu pritegnili veiie Stevilo uspeinejsih dijakov.

skladno s strategijo in prizadevanjem za pospeiitev postopka gradnje nove stavbe, smo na javnem natedaju izbrali
na.iprimernejso arhitekturno-urbanistiino ureditev ter intenzivirali prizadevanja v zagotavljanju virov financiranja
same gradnje. V letu 2019 smo posebno pozornost namenili obnovi in posodobitvi raziskovalne laboratorijske
opreme. vire za nakup nove opreme smo si zagotovili iz javnih razpisov, veliko lastnih sredstev pa je namenila tudi
fakulteta. Na ta naiin nam je uspelo posodobiti laboratorijsko opremo, ki sedaj omogoda boljse in kakovostnejse
raziskovalno delo tako raziskovalcem kot tudi itudentom.

s Kariernim centrom Univerze v Ljubljani smo uspeino izvedli stevilna izobra:evanja tako na podrodju razvoja
socialno-komunikaciiskih vesiin, javnega nastopanja kot tudi iz raiunalnisko-informacijskega podrodja. Skozi
predstavitev podjetij in v okviru strokovn ih ekskurzij, so !tudentje prid obili vpogled v praktiine vi; ike dela v podjetju
ter se informirali o tem, katera so tista kljudna znanja, kiiih bodo potrebovali za uspeien prehod na trg dela.

lzvajanje pedago5kih kolokviiev, kjer s i uaitelji irm enjujejo i:kulnje in primere
praks. Nakupl naisodobnejJih uanih pripomoakov in opreme.

lzboljaanje procesa pouaevanja
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3.11, Raiunovodsko poroiilo za 2019

3.11.1 Raaunovodske usmeritve

3.11.1.1. Zakonska in druga pravna podlaga za sestavo radunovodskih izkazov

Radunovodsko porodilo UL Fakultete za strojnistvo je pri sestavljanju letnih porofil upostevalo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, it. 11/11-UPB4, L4/13 - popt., 7OLlL3, 55/f5- ZFisP, 96/15 - ZlPRS1617 in

t3/Lgl;
- Navodilo o pripravi zakljudnega raiuna driavnega in obiinskega proraauna ter metodologije za pripravo poroiila o
dose:enih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proraiuna (Uradnilist Rs,5t. 12/01, L0/O6,8/o7,
102/10); odslej navodilo o pripravi zakljuinega raeuna in metodologije za pripravo poroiila o doseienih ciljih in

rezultatih):
- zakon o rafunovodstvu (Uradni list Rs, 5t. 23199, 30 /o2-AF-Cin 7la/06-zuEl;
- Pravilnik o sestavljanju letnih poroEil za proraiun, proradunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni

Iist Rs, it. rrs/o2,2r/8, 734/03, 726/04, 72o/o7, 724/08,58/10 (60/10 popr.), 104/10, 704/77, 86/76, 80179],;

odslej pravilnik o sestavljanju letnih poroail;

- Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, !t. LL7106,56/O8,76/08,92/08-2930,5/09,96/09,4311o,
59/rr, 24/12,30/ L2, 94/ L2, 8L/73, 5O1L4, 23/15, 82/IS, 68176, 69 /L7, 79/18 in 66/19);
- Pravilnik o razdlenjevanju in merjenju prihod kov in odhod kov p ravnih oseb javnega prava (U rad ni list RS, 5t. 134/03,

34/04, 73/Os, 174106-zUE, 738/06, L2o/o7, LL2/o9, s8/rO,97/L2, Loo/ls,7s/L7 in 82/L8l; odslej pravilnik o

razElenjevanju prihodkov in odhodkov,
- Pravilnik o enotnem kontnem nairtu za proradun, proraiunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni

list RS, 5t. 112109, 58/Lo,Io4h0,104/77,97 /72, 108/13,94/14,7c.hs,84/16,7s/77,82/18 in 79/19],,

- Pravilnik o naiin u in stopnjah od pisa neopred metenih sredstev in opred metenih osnovnih sredstev (U rad n i list RS,

it 4slos,174106, L38/06, r2OlO7,48/09, r12/O9, s8/70, L04/70,704117,97 /72, r08/L3,7o0l15l;
- Navodilo o predloiitvi letnih in zakljuinih poroeil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
- zakon za uravnoteienje .iavnih financ (Uradni list RS 5t. 4ol12, I05/L2,85/L4,95/7a,90115,7o2/15 in 72/79|,

- Zakon o izvr5evanju prora[unov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS 71117, 83 /L8 in f9/79)
- zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list Rs 55/15)
- Pravilnik o naiinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. elenu zakona o raiunovodstvu
- drugi raiunovodski predpisi in slovenski raaunovodskistandardi, kiveljajo za proratun, proraiunske uporabnike in

druge osebe javnega prava

- Pravilnik o ratunovodstvu Univerze v Ljubljani
- Raeunovodska pravila FS.

3.11.1.2. vrednotenie raaunovodskih kategorii

Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po na bavni vred nosti oziroma po ocenjeni

vrednosti, ie nabavna vrednost ni znana. Nabavno vrednost sestavljajo nakupna cena, uvozne in nevraaljive nakupne

dajatve ter strolki, kijih je mogoie predpisati neposredno njeni u! posodobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroiki

dovoza in namestitve. Med nevraaljive nakupne dajatve se Steje tudi tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne

povrne. Od nakupne vrednosti se odstejejo vsi trgovski in drugi popusti. Stroski obresti se vitevajo v nabavno

vrednost opred metenih osnovnih sredstev.

Amortizacija

osnovna sredstva odpisujemo posamiino po metodi enakomernega iasovnega amortiziranja'

Uporabljane amortizacijske stopnje v letu 2019 so bile enake stopnjam rednega odpisa, ki jih doloea Pravilnik o

naiinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
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Denarna sredstva

Denarna sredstva sestavljajo gotovina v blagajni in knjiini denar na podraeunu pri Upravi za javna plaiila. lzkazuje.io

se oo nominalni vrednosti.

Terjatve

Terjatve vseh vrst se na zadetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplaiani.

Za terjatve, ki so v postopku steaaja ali prisllne poravnave, so oblikovani popravki vrednosti. Kratkorodne terjatve do

uporabnikov enotnega kontnega nairta so terjatve do uporabnikov, za katere se sestavlja premoien.iska bilanca

drZave oziroma obiine.

Raaunsko sodiSie Republike Slovenije je v poroeilu o revizijskem pregledu leta 20L2 zapisalo, da ne izkazujemo

terjatev in PdR na osnovi sklenjenih pogodb. Od leta 2012 smo zato v zakljudnem raiunu izkazovali terjatve in
odloiene prihodke na osnovi sklenjenih pogodb. Terjatve smo vzpostavili tudi do Univerze v Ljubl.iani za ARRS

projekte in druge projekte, ki so financirani s strani Mlz5. Na drugi strani UL ni oblikovala obveznosti do nas in nam

terjatev iz tega naslova ni nikoli priznala, saj hkrati ni oblikovala terjatev do MlzS in ARRS. zaradi veiletne
neusklajenosti premoienjske bilance, poziva s strani Ministrstva za finance, naj odpravimo neusklajenost, in mnenja
MF, da takih primerov ne moremo reievati parcialno, v zakljudnem raiunu za leto 2019 ne izkazu.iemo terjatev na

osnovi sklenjenih pogodb do UL. Terjatve iz naslova drugih sklenjenih pogodb 5e vedno izkazujemo v bilanci stanja.

tasovne razmejitve
Med aktivnimi dasovnlmi razmejitvami so zajeti kratkorodno odloieni stro5ki in kratkoroeno nezaraiunani prihodkl.
Kratkorodno odloieni stroski vsebujejo zneske, ki ob svojem nastanku ie ne bremenijo tekoiega obraiunskega
obdobja. Kratkorotno nezaradunani prihodki so prihodki, ki ie vplivajo na poslovni izid, aeprav 5e niso bili zaraiunani
in plaiani. Pasivne dasovne razmejitve zajemajo vnaprej vraaunane stro!ke in kratkoroino odloiene prihodke. Med
slednjimi izkazujemo tudi prihodke na osnovi sklenjenih pogodb v skladu s staliiiem Raiunskega sodi5da Republike
Sloveniie z izjemo pogodb, ki se nanaiajo na financiranje s stranl Mlzs in ARRS preko UL (po.jasnilo v toiki 1.1.2.4).

Konti izvenbilanlne evidence

Na kontih izvenbilanane evidence i2kazujemo prejete in dane bandne garancije in menice.

Obveznosti

Kratkoroine obveznosti se ob zaietnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku s
predpostavko, da bodo upniki zahtevali njjhovo plaiilo.

Sklad premoienja

sklad premoienja predstavljajo sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, sklad za
dolgorodne finanine naloibe, prese:ek prihodkov nad odhodki in preseiek odhodkov nad prihodki.

Prihodki

Prihodke delimo na poslovne, finanane, druge in prevrednotovalne. Prihodki iz poslovanja so prihodki iz naslova
prejetih proraaunskih sredstev driavnega in evropskega proraiuna za izvajanje javne sluibe, neproraeunski prihodki
za izvajanje javne sluZbe, prihodki iz naslova prodaje proizvodov in storitev na trgu ter drugih dejavnosti fakultete.
Med finanine prihodke sodijo prihodki iz naslova obresti od danih depozitov ter drugi finaneni prihodki. Med drugimi
prihodki izka2ujemo neobiiajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu poveaujejo izid rednega poslovanja.
Prevrednotovalni poslovni prihodki se praviloma pojavljajo ob odtujitvah opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev, ie njihova prodajna vrednost presega knjigovodsko vrednost, zmanjiano za morebitne
prevrednotovalne popravke sklada premoienja. Kot prevrednotovalni poslovni prihodki se pojavljajo tudi odpisi
obveznosti iz prejinjih let in drugi prevrednotovalni prihodki.
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odhodkl
Odhodke delimo na poslovne, finandne, druge ter prevrednotovalne odhodke. Poslovni odhodki so stroski materiala,

stroski storite% stroski amortizacire, stroSki dela in drugi stroski. Finaneni odhodki nastajajo v zvezi z obrestmi, ki se

nanasajo na zaraiunane zamudne obresti in negativne teiajne razlike ter drugi finanini odhodki. Med drugimi

odhodki izkazujemo neobiCajne postavke, ki v obravnavanem poslovnem letu zmanjsujejo izid iz rednega delovanja.

Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredswi, neopredmetenimi

sredstvi in obratnimi sredswi zaradi njihove oslabitve, Ee zmanlsanje njihove vrednosti ni krito s posebnim

prevrednotovalnim popravkom obveznosti za sredstva v upravljanju.

Davinl status

UL Fs je davini zavezanec pod identifikacirsko itevilko za DDV: s|28118081.

Vodi se loieno knjigovodstvo za .iavno sluibo in trino dejavnost.

sodila, ki so bila uporabuena za razmeievanle prihodkov na dejavnost javne sluibe te. prodaie blaga in storitev

Razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne slulbe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu

poteka na osnovi priliva in njegovega namena ter vira. Vsakemu prilivu se doloei vrsta stroskov in doloei proiekt in

stroskovno mesto. Odhodke pa doloti projekt in stroikovno mesto, iz katerega se erpajo sredstva.

Pri doloianju davine osnove za izratun davka od dohodkov pravnih oseb smo upoltevalivse pridobitne prihodke in

sorazmerni del stroskov te dejavnosti. Davek od dohodka pravnih oseb je bil razmeien v razmerju med ustvarjenim

preseikom prihodkov nad odhodki za izvajanje javne sluibe in ustvarjenim preseikom prihodkov nad odhodki od

prodaje blaga in storitev na trgu.

3.11.2 Pojasnila k ratunovodskim izkarom

3.U.2.1. Bilanca stanja

V skladu z drugim odstavkom 20. elena zakona o raiunovodswu sta raaunovodska izkaza:

- bilanca stanja, ki je sestavljena na obrazcu Bilanca stania (priloga lt. 1 k pravilniku o sestavljanju letnih

poroiil);
- izkaz prihodkov in odhodkov.

Po pravilniku o sestavljanju letnih poroiil sta obvezni prilogi k bilanci stanja:

- preglednica, ki je sestavljena na obrazcu Stanje in gibanie neopredmetenih sredstev In opredmetenih

osnovnih stedstev (priloga 1/A pravilnika o sestavljanju letnih porodil);

- preglednica, ki se sestavi na obrazcu Stanie in ttbanie doltoroEnih kapltalskih naloib in posojil (priloga 1/B

k pravilniku o sestavljanju letnih poroiil). Ul- Fakulteta za strojniltvo dolgorotnih kapitalskih naloib in

posojil nima, zato oddaja prazen obrazec.

Tabela 1: Sredswa in vlrl stedstev

Dolgoroina sredswa in sred. v upravljanju

Kratkoroina sredswa, razen zalog

Zaloge

AICIVA SKUPA,I

4.776.470
16.812.171

0

21.58E,641

4.268.s08
20.392.377

0

24.55{r.885

ILz
a2

88

Kratkoroine obveznosti
Lastni viri in dolgorotne obveznosti

PASIVA SKUPAJ

7.L5L.77t
14.436.870
21.588.641

12.8s6.319
11.804.566

24.550.885

5b
122

88

Med dolgoroena sredstva in sredstva v upravljanju razvrgiamo osnovna sredstva ter dolgorolne finanane naloibe,

med kratkorotna sredstva pa razvrliamo denarna sredswa, kratkoroine terjatve, kratkorotne finandne naloibe in

aktivne iasovne razmejitve. lz tabete 1je razvidno, da so se celotna sredswa v letu 2019 glede na leto 2018 zmanjsala

za 72% zarcdi niliih kratkoroanih sredstev.
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Kot je pojasnjeno v toeki 1.1.2.4 ne izkazujemo terjatev do Univerze v Ljubljani, oblikovanih na osnovi sklenjenih
pogodb, in sicer za projekte ARRS v visini 5.300.295 EUR in projekte, financirane s strani MIZS v viiini 339.000 EUR.

Tabela 2: Dolgoroana sredstva in sredstya v upravlianiu (AOPootl

Stanie 31. 12. 2018
Prenos v uDorabo
Oprema in druga opred.osn.sred., kise pridobivajo
Nabava drobnega inventar.ia

lzloaitev iz uporabe
ZmanjSanje popravka vrednosti
Konana amortizacija

Stanie 31. 12. 2019

m.708.274
1.453.206

o
60.727

4t4.344_

21.807.863

16.479.t67

60.72;
4L4.344
108.106

1.053.350

17.031.394

4.268.907

4.776.69

Dolgoroina sredstva in sredstva v upravljanju sestavljajo opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
ter dolgorolne finantne naloibe.

V letu 2019 smo pridobili opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva v visini 1.513.933 EUR. Najveaji
del nabave predstavlja nakup laboratorijske opreme (79%).

Amortizac[a 2a leto 2019

Uporabili smo metodo enakomernega lasovnega amortiziranja. Amortizacua je bila opravljena po stopnjah iz

Navodila o nadinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoroinih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.
Znesek kondne obraiunane amortizacije 1.053.350 EUR in odpis drobnega inventaria 60.727 EUR v skupni vi3ini
amonizacije 1.114.077 EUR se je pokrival:

- 139.706 EUR kot stroiek amortizacije za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva. ki
zmanjSujejo sklad namenskega premoienja MIZS

- 10.012 EUR iz prejetih donacij, namenjenim nadomesianju amortizacije (podarjene knjige)
- 452'054 EUR kot stroiek amortizacije za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki se

je kril iz prilivov za amortizacijo (vse ARRS za programe in projekte)
- 214.669 EUR, ki se pokriva v breme prihodkov na trgu
- 297.636 EUR, ki se pokriva v breme prihodkov MlzS in drugih ministrstev, evropskih virov in neproradunskih

javnih virov.

Tabela 3: Kazalci iz bilance stanja

Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoroinih sredstev
Stopnja odpisanosti nepremianin
Stopnja odpisanosti opreme
DeleZ nepremianin v sredstvih
Delei opreme v sredstvih
Indeks kratk. obv. na kratk. sredswa

aasovnih

AOP 003/002
AOP 005/0&
AOP @2006
AOP 004-00s/032
AOP 006102032
AOP 034/012*1@

92

59

83
9

13

42,54

65

93

59

85
8

9

63,04
73DeleZ v kratkoroanih obveznostih AOP

UL Fs ima v svoji evidenci 9.182 kosov opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. stopnja
odpisanosti opreme je 83%, stopnja odpisanosti nepremidnin pa 59%.



Tabela 4: Kratkorolna sredshra (AOP012I

Denarna sredstva v blagajni

Denarna sredsNa na raeunih
Kratkorofne terjawe do kupcev
Dani predujmi in varsaine

Krat.terjawe do uporabnikov EKN

Kratkoroine finanane naloibe
Kratkorodne terjatve iz financiranja
Druge kratkorotne terjatve
Aktivne dasovne razmejitve

SKUPAJ

4.113
t'-.576.203

2.317.988
2.100

1.466.769

0
0

1.357.196

47.802
L6.Atz.rrt

2.O28

10.169.089

2.153.828

2.100

6.590.609
0
0

L.422.893
51.830

20392.rn

2V3

tt4
r08
100

95

169

a2

UL FS v letu 2019 ni imela prostih denarnih sredstev, kratkoroino vloienih na zakladniSkem podraiunu RS ali poslovni

banki. Med kratkoroenimi sredstvi izkazuj€mo visje dobroimetje pri bankah in drugih finandnih ustanovah. V veeji

merije poveeanie posledica predfinanciranja nekaterih projektov in ostanek neporablienih tekoiih sredstev.

UL FS ima neporavnane terjatve, ki so ie zapadle v platilo. V letu 2019 smo nadalievali s postopki za izteriavo, sprotno

spremljavo objave stedajev in prisilnih poravnav druib, prUavljali smo zapadle terjawe v stedajno maso in prisilno

poravnavo, kvartalno smo poiiljali opomine in navezovali stike s finanenimi sluibami izvajalcev. Podatke o

neplaaanih terjatvah smo posredovali izvaialcem del (pri trini dejavnosti). Nadallevalismo s postopki e-izvribe preko

sDleta.

Kratkoroine terjatve do uporabnikov enotnega kontnega nairta so niije, ker nismo oblikovali teriatev do UL v visini

5.639.295 EUR iz naslova sklenjenih pogodb (financiranje ARRS projektov in drugih projektov, kijih financira MIZS),

kar pojasnjulemo v todki 1.1.2.4 raaunovodskega porodila.

Tabela 5: Kratko.olne obveznosti in paslYne casovne razmeiiwe (AOP 0:l4l

Kratk. obv. za prejete predujme in varseine

Kratkoroine obv. do zaposlenih

Kratkoroine obv. do dobaviteliev
Druge kratkoroine obv. iz poslovanja

Krat. obveznosti do uporabnikov EKN

Pasivne aasovne razmeriwe

SKUPA'

5.275
916.918

515.010
928.677

L42.648
4.643.303

7.t5t.771

9.2!O
838.220
525.877

L.433.579
634.086

9.4t5.347
12.856.319

57

109

98

22

49

56

Kratkoroine obveznosti

Kot vidimo iz tabele 5, beleiimo zmanj5anje drugih kratkorotnih obveznosti iz poslovanja zaradi nizjih obveznosti iz

naslova projektov, pri katerih sodelujemo kot koordinatorji. Pasivne iasovne razmejitve so se zniiale zaradi niiiih

kratkoroino odloienih prihodkov za domaee raziskovalne pOekte (v letu 2019 ne izkazujemo odloienih prihodkov

iz naslova sklen;enih pogodb za projekte, financirane preko Ut v vi5ini 5.639.295 EUR - poiasnilo v toiki 1.1.2.4).
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Tabela 6: Lastni virl In dolgoroEne obveznosti

Dolgoroano odloieni prihodki

Sklad premoienja...za OS

Sklad premoienja...za fi nanine naloibe
Preseiek prihodkov nad odhodki
Druge dolgorodne obveznosti
SKUPAJ

54.138 L7.797

4.786.515 4.272.053
00

9.596.217 7.515.316

00
14.ttit6.870 11.8{14.566

315

r72

r28

t22

V letu 201.9 izkazujemo 22% poveaanje lastnih virov in dolgoroenih obveznosti.

Dolgoroine rezervacije {AOP047I
Konto 920 - dolgoroeno odloiene prihodke smo v letu 2019 oblikovali za amortizacijo.

Sklad premolenja v druglh pravnih osebah javnega prava, kl ie v njlhovi lasti za OS

Skfad premoienja smo v letu 2019 poveiali za l2%. Del preseika prihodkov ARRS projektov smo prerazporedili za

investicije, hkratismo del preseika MtZS preteklih let prerazporedili na sklad zaradi natrtovanega investiranja v novo
zgradbo Fakultete za strojniStvo.

Pres€Iek prlhodkov nad odhodkl
V letu 2019 je znaial preseiek prihodkov nad odhodki 2.459.257 EUR.

Druge dolgoroine obveznosti

V letu 2019 Ut FS nima druBih dolgoroinih obveznosti.

3.u.2.2 tzkaz prihodkov In odhodkov
V skladu z drugim odstavkom 20. clena zakona o raiunovodswu je drugi raiunovodski izkaz:

- izkaz prihodkov in odhodkov, ki je sestavljen na obrazcu tzkaz prihodkov in odhodkov doloienih
uporabnikov (priloga 3) k sestavi letnih porodil;

- priloga k izkazu prihodkov in odhodkov dolodenih uporabnikov je tzkaz prihodkov in odhodkov dolodenih
uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloSa 3/B k pravilniku o sestavljanju letnih porodil).

Tabela 7: Ugotavllanje rezultata v EUR

celotni prihodek

celotniodhodki
DDPO*

preseiek prihodkov (upostevan DDpO)
Indeks prihodkov tekoie leto/preteklo leto
Indeks odhodkov tekoie leto/preteklo leto
Indeks teloie leto/

18.989.304 2L.597.7t9
17.834.551 19.068.509

7L.O46 69.313
1.083.707 2.459.257

!r4
r07
227

L07

105

t43

lz tabele 7 je razvidno, da smo leto 2019 zakljutili s pozitivnim rezultatom. V primerjavi s predhodnim letom so
prihodki visji za 14% Slede na preteklo leto, vi5ii so tudi odhodki za 7/o. preseiek prihodkov se je ob upoitevanju
davka od dohodkov pravnih oseb v primeriavi s preteklim letom poveeal za r27yo. ptiiujoti poslovni izid je rezultat
tako osnovne dejavnosti Uavna sredstva) kot tudi trine dejavnosti.
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Tabela 8: Povzetek obrazca - lzka2 prihodkov in odhodkov doloEenih uporabnikov

Povzetek obrazca - lzkaz orihodkov in odhodkov doloienih uDorabnikov

I. PRIHODKI

A PRIHODKIODPOSTOVANIA

B FINANCNI PRIHODKI

C DRUGI PRIHODKI

e PREVREDNoT.PoSL.PRtHoDKI

D CELOTNI PRIHODKI

21.586.909

9.494

0

2t,597.L79

18.951.305

1.053

22.39s

4.551

18.!t89.304

tL4
74

42

0

tL4

100

0

0

100

[. oDHOD(l

E sTROSKI BLAGA, MAT.IN sTOR.

F STROSKI DELA

G AMORTIZACUA

H REZERVACIIE

J DRUGISTROSKI

K FINANCNIODHODKI

L DRUGIODHODKI

M PREVREDNOT.POSL.ODHODKI

N CEI.ONI ODHODKI

72.494.163

954.359

0

294.L55

939

3.141

0

19.058.6t 9

4.986.640

!7.700.077

834.116

0

292,77r

20.830

0

17,8:t4,551

707

707

100

395

55,5

5,1

0

0

0

0

100

O 9RESE'EK PRII{ODKOV

P 9RESEIEK ODIIODKOV

Davek od dohodka pravnih oseb

2.528.570 1.154.753

00
69.313 71.046

2.459,257 1.083.707

o,498

PRESE'EK PRIHODKOV (UPO5IEVA DDPOI

PRCSCzEK

PRESEzEK PRIHODKOV/ODHODKOV JS

Mlz! ltudijska dejavnost: dodiplomski ltudij

Mlz5- Studijska deiavnost: 2. stopnja

VI IZS- znanstveno-razisk dej.

Drugi prorafunskiviri

Evropski proraaun

lzredniStudij

Drugo:

PRCSE'EK PRII{ODKOV TRZT{I

1.913.970

832.595

7a4.473

79.001

56.705

- 3.899

614.6m

2.528.570
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Tabela 9: Struktura prihodkov in odhodkov ta leto 2019 po virlh financiranja po lzka2u prihodkov in odhodkov -
obaatunsko v €UR brez centov

Javna slutba skupa,

MrzS

ARRS

Druga ministrstva

ObCinski proratunski viri

Sredstva iz driavnega proratuna iz

sredstev proraCuna EU

Cenik storitev univerze: sredstva
od prodaje blaga in storitev iz
naslova izvaiania iavne sluibe

Ostala sredstva iz proraauna EU:7.
OP, Cmepius in drugi projekti iz

18.313.613

10.223.035

5.620.158

38.933

0

500.175

355.738

1.424.336

15.399,643

9.390./140

4.835.745

41.569

518.540

300.033

1.259.180

1.913,970

832.595

7U.4t3

0

81.635

165.155

90

92

86

r07

db

84

85

47

0

85

49

0

0

5

pror. EU

3.28:t.565 2.658.966

21.s97.r79 19.068.60!) 2.528.570

Sredswa od prodaje blaga In storitev na trgu

Prihodki od gospodarskih druib in samostojnih podjetnikov (definicua ZGD)
Prihodki od javnega sektorja v Slovenlji
Prihodki od najemnin za poslovne in druge prostore
Prihodki od gospodarskih druib iz tujine
Drugi prihodki iz mednarodnih projektov
Drugo:

2.622.604

86.383

0
537.542

3 tu3t
0

3,283.566

80

0
15

1

0
100

Struktura prihodkov in odhodkov se je nekoliko spremenila glede na preteklo leto. Visji so predvsem prihodki od
gospodarskih dru:b in samostojnih podjetnikov ter prihodki od gospodarskih druib iz tujine. Zaradi sprememoe
Pravilnika o sestavljanju letnih poroiil2a proraiun, proraiunske uporabnike in druge osebejavnega prava se prihodki
od najemnin sedaj prikazujejo med prihodki za izvajanje iavne slu:be in ne vei trlne dejavnosti.

3,11.2.3, Vrednostna pojasnila

V skladu z 2L. do 25. alenom Pravilnika o sestavljanju letnih poroail so obvezna vrednostna pojasnila - evideneni
izkazi.

' lzkaz prihodkov in odhodkov dolotenih uporabnikov po natelu denarneta toka (priloga 3/A k pravilniku o
sestavljanju letnih porof il);

' lzkaz raiuna finantnih teriatey in naloib doloaenih uporabnlkov (priloga 3/A-1 k pravilniku o sestavljanju
letnih porodil). UL Fakult€ta za strojniitvo finandnih terjatev in naloib nima, zato oddaja prazen obrazec;- lzkaz raluna financirania doloaenih uporabnlkor, (priloga 3/A-2 k pravilniku o sestavljanju letnih poroail).

PreseZek prihodkov

Preseiek odhodkov

21.698.835
19.655.170

2.043.666

0

79.787.444
r7.954.279

L.427.L65

0

110

109

LL2

Tabele 10: Prlhodki in odhodki
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Tabela 11: (azalci iz lzkaza prlhodkov In odhodkov dolotenlh uporabnlkov po nalelu denarnega toka

Preselek prihodkov nad odhodkiiavna slulba

Preselek prihodkov nad odhodkijavna sluiba indeks

Preselek prihodkov nad odhodki na trgu

Presetek prihodkov nad odhodki na trgu indeks

EUR

indeks

EUR

indeks

7.@.240
109

477.925

115

-250.203 7.340.245
oo 1nt

338.487 703.420

113 r2a

Dele, prihodkovjavne sluibe v vseh prihodkih

Delel prihodkov na trgu v vseh prihodkih

Razlika med prihodki drlavnega proracuna in odhodki za

izvajanie iavne sluibe

delei

delel

EUR

8r'.85
16 15

85

15

-1.057.558 -2.105.785 -1.325.s90

Dele, odhodkovjavne slulbe v vseh odhodkih

Delel odhodkov na trru v vseh odhodkih

Odstotek prispevkov za socialno varnost v pbeah odstotek 16 16 16

Prihodki za investicte skupaj

Razlika med investicijskimi prihodki in investicuskimi

odhodki

462.@4 603.159 U7.2L5

-532.593 -1.310.281 -841.483

EUR

EUR

Prihodkiza izvajanje javne slutbe na zaposlenega

odhodkiza izvajanje javne slulbe na zaposlenega

Plaae in drugi lzdatki zaposlenim, prispevki in davek na

plaae na zaposlenega

49.390

45,221

33.226

44.547

49.254

Prihodkiza izva.ianie iavne slurbe na studenta

Odhodkiza izvaianie javne slulbe na Studenta

Plaae in drugi lzdatki zaposlenim, prispevki in davek na

Dlaae na ltudenta

EUR

EUR

EUR

EUR

to.749
9.U2

7.23r

1.905

11.250

L7.477

7.429

2,377lzdatki za ln storitve JS na Studenta

Prejeta sredstva iz drtavnega proraEuna na ltudenta f. in 2.

stopnje rednega ltudia brez absolventov
ro.257EUR 9.559

lz tabele 10 je razvidno, da so prihodki viSji za 1O%, medtem ko so odhodki viSji za 9%' Posledilno znala preseiek

Drihodkov nad odhodki 2.043.666 EUR'

Povpreana bruto plaCa na zaposlenega ie v letu 2019 znaSala za skupino J 22.595,77 EUR, za podskupino Dl pa

36.172,09 EUR.



3,11.3. Porasnilo k obrazcu Elementi za dolotitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspesnost iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Fakulteta za strojnistvo je v letu 2019 ustvarila preseiek prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev
na trgu v viiini 549.496 EUR. Glede na Elemente za dolotitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspelnost iz

naslova prodaje blaga in storitev na trgu je v letu 2019 ustvarila razliko med dovoljenim in izpladanih akontativnim
obsegom v viiini 274.748 EUR, ki .io lahko glede na 2. odstavek 5. ilena LJredbe o delovni uspesnosti iz naslova
prodaje blaga in storitev na trgu razdeliv letu 2020.

3.11.4. Razporeditev preseika prihodkov nad odhodki

Preseiek prihodkov nad odhodki v visini 2.459.257 EUR je bil ustvarjen pri izvajanju javne sluibe v vi5ini 1.909.761
EUR in na trgu v vi5ini 549.496 EUR. Del preseika v visini 1.098.726 EUR se razporedi za investicije in investiciisko
vlaganje, del prese:ka v vi5ini 1.360.531 EUR pa ostane nerazporejen in ga bomo v prihodn.je glede na porreDe
ustrezno razporedili (kljuden bo potek gradnje nove stavbe Fakultete za strojnistvo).
V letu 20L9 smo prerazporedili del preseika preteklih let na sklad premoienja za neopredmetena dolgoroana
sredstva in opredmetena osnovna sredstva v viSini 378.356 EUR.

4. STATtSTteNt PODATK| (REAL|ZACUA2olg)

KAZATJII KI 2OL9nO2O

Utitelji in sodelavci ter raziskovalci na izmenta\

Uaitelji in sodelavci ter ra z is k ova lc, na izm en |a\

Stevilo ltudentov s oosebnimi ootrebami 2l

5. PREDSTAVITEV FS

Fakulteta za strojnistvo je ilanica Univerze v Ljubljani, ki .ie z vei kot 38.OOO studenti tretja najvedja unjverza v EU.
zaaetek univerzitetnega pouka strojnistva poteka od ustanovitve univerze v Ljubljani v letu 1919. Na Fs izvajamo
pedagosko, raziskovalno in strokovno delo na podroaju strojnistva ie vei kot 60 let, od tega od leta 1.940 v lastni
zgradbi na Aikerdevi 6 v Ljubljani.

Pedagosko, znanstveno raziskovalno in strokovno dejavnost izvajamo v okviru 16 pedagoiko raziskovalnih enot -
kateder in v 35 laboratorijev, ki pokrivajo vse temerjenje discipline s podroi.ia strojnistva.
upravljanje Fs poteka preko njenih organov, ki so dekan, senat, akademski zbor in studentski svet.

Fs vodi, zastopa in predstavlja dekan. Fs ima prodekane za podroija: prodekana za pedagoiko dejavnost t. stopnje,
prodekana za pedagoiko dejavnost ll. In lll. stopnje in prodekana za znanstveno raziskovalno deiavnost in
mednarodno sodelovanje-

Delovanje Fs podpirajo organizacijske enote: tajniStvo, finandno radunovodska sluiba, Studentski referat, kaorovska
sluiba, sluiba za mednarodno sodelovanje, tehniino vzdr:evanje, knjiinica, raiunski center in zalo:ba.
Fs izvaja dodiplomske in podiplomske Studijske programe na podrodju strojnistva, kot redni Studij na lokaciji v
Ljubl.jani. lzvaja tudi skupnistudijski program druge stopnje - Tribologija povrsin in kontaktov - Tribos, ki se izvaja Kor
izredni Studij v sodelovanju s tremi tujimi univerzami.

STUDI.ISXIPROGRAMI

\/EOG60.S{
SIRO(O l
pRGRAJIII

l.rrl\itzltElN
roRAtrl

tt{lRfiETN
MAGSIRSI{

I.'II|ITZITEIN
niAcstRst{,

TES
rDccFsl{ sfirnal

Stevilo vpisanih Studentov 21fg / 2O2O 594 628 438 17 103 1780
Stevilo tujih vpisanih Studentov 2019/2020 24 8 73
Stevilo diplomantov v 2019 r22 151 728 14 431
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Fs je imela v letu 2019/20 na prvostopenjskih Studijskih programih vpisanih 1222 5tudentov,455 itudentov na ll.

stopnji, 103 itudente na lll. stopnji, od tega 238 itudentov v d odatnem letu.

Pedago5ko in raziskovalno dejavnostje v letu 2019 po DM izvajalo 390 zaposlenih, od tega 46 visoko50lskih uditeljev,

80 asistentov, 167 znanstvenih delavce[ raziskovalcev in mladih raziskovalcev, 43 tehniinih sodelavcev, in 54

delavcev v strokovnih sluibah.

Raziskovalno delo FS kot izobraievalno raziskovalne instituciie se vrednoti z objavami, citati v revijah indeksiranih v

bazi SCl, pridobljenimi projekti, MR-ji in patenti. V letu 2019 smo imeli 191 znanstvenih objav (WoS),28.262 citatov

v 10 letnem obdobju, 257 projektov (od tega 50 evropskih in mednarodnih projektov, 163 trinih projektov in 44

ARRS projektov),4 prijave patentov in 44 mladih raziskovalcev.

FS izvaja svojo dejavnost v lastni zgradbi na lokaciji Askerdeva 6 (13.430 m'?) in ie na treh najetih lokacijah na

Bogosiievi8 (353 m2), Jamova 12 (280 m'?) in Tehnoloski park Brdo (220m':).

V letu 20L9 so sodelavci FS prejeli lepo Stevilo pomembnih nagrad in priznanj. Puhovo nagrado za vrhunske doseike

na podroiju industrijske robotske tehnologije sta prejela iz. prof. dr. Matija Jezer5ek in prof. dr. Niko Herakovia

(skupaj s Dr. Hubert Koslerjem, Erihom Arkom in Damjanom Sirajem iz podietja Yaskawa) za vrhunske rezultate pri

vpeljavi novih znanstvenih doseikov v razvoj in proizvodnjo industrijskih robotskih tehnologij in izvedbeni odliinosti,

vkljudno z integracijo laserskih tehnologij v proizvodne procese ter nadgradnjo digitalizacije proizvodnje na naielih

pamelne rovarne.

prav tako je Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dose:ke v znanstveno-raziskovalni

in razvojni dejavnosti nagradil prof. dr. Matevia Dularja, ki je prejel zoisovo priznanje za pomemben prispevek k

razumevanju pojava kavitacije.

V okviru Tedna Univerze si bile podeljene sledeae nagrade in priznanja:

- Student Matic Moie je postal prejemnik sveiane listine za najboljse studijske doseike.

- Strokovni sodelavec Jernei Kovat je postal prejemnik priznanja strokovnim delavcem Univerze v Ljubljani.

- Profesor dr. lztok Golobii je postal prejemnik Zlate plakete U!
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5.1. Organiziranost

AKADEMSKI ZBOR

6. PREGLED URESNI.EVANJA PREDLOGOV UKREPOV IZ POROALA 2019

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poroiila za 2019 so bili izvedeni ukreDi:

. vzporedna predavanja posameznlh predmetov v angleSiini;

. izboljsanje raziskovalnih zmoinosti s sofinanciranjem nakupa raziskovalne opreme in povezovan.iem
laboratori.iev;

. intenziviranost komuniciranja z zunanjimi javnostmi;

. izbol.isanje upravljanja s krepitvijo podpornih sluib;

. popts programske opreme in vzpostavitev pravil uporabe.

V okviru predlaganih ukrepov iz poslovnega poro6ila za 2019 se nadaljujejo aktivnosti:

za nazivg nagrade h nap.edovanF

Studenrskr €rerar / M€dnsodra prs€ma

Kaiodra za zdelovaln€ lehnologte if

Komisja za tisk in zaloznistuo Kabdre za toplolno in pro@snolehnrko

Katedra ze oprodlnamiko n tasBko tehniko

11 K€todra za lrbologip h srst€me vzddevanta

Kzl€dra za topotno n okolFkotehnko

16 Kal€dra za mod€ii€nj€ v t€hn ki in msdoni
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. internacionalizacije;

. poveianja itevila ekskurzijv podjetja;

. kariernega svetovanja in izboljsanja socialnih kompetenc Studentov;

. novogradnje;

. izboljsanje podobe poklica in fakultete vjavnosti.

7. PREGLED URESNIEEVANJA UKREPOV NAKVIS \TZORENIH EVALVACU STUOUSNTI

PROGRAMOV

Na FS smo bili z dopisom NAKVIS iz dne 24. oktober 2019 obveiaeni, da je bil magistrski TRIBOS program izbran za

vzortno evalvacijo. V skladu s postopkom vzorine evalvacije je FS do mejnega datuma 24. oktober 2019 predlagala

prof. dr. Boruta Kosca za poroievalca, ki ga je KK UL na svoji dopisni seji tudi potrdila kot poroievalca skupnega 5P.

Na FS smo pripravili vlogo v e-NAKVIS z vsemi potrebnimi prilogami pri iemer smo intenzivno sodelovali z USKAP.

USKAP je na pripravljeno vlogo podala neka.i manj5ih tehnienih popravkov, medtem ko je poroievalec v svojem

poroiilu podal nekaj manjsih vsebinskih pripomb. Oboje smo upostevali in do 6. januarja 2020 vnesli vse zahtevane

popravke in spremembe v e-NAKVIS. Popravljena konina vloga je bila nato obravnavana in spreieta tudi na UNI U in

sicer na Komisiji za magistrski Studij in Komisiji za kakovost.

Naslednji koraki, ki sledijo so konina oddaja vloge na NAKVIS, ki bo vlogo pregledal in izvedel tudi obisk nekje konec

prve polovice leta 2020. Obisku bo sledilo konino poroiilo oziroma predlagani ukrepi s strani NAKVIS, aemur bodo

sledili ukrepi z naie strani in naart implementacije le teh.

8. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODI.AGE, KI UREJAJO DELOVANJE UNIVERZE V

UUBUANI FAKULTETE ZA STROJNISWO

- Nacionalni program visokega lolstva Republike Slovenije

- Zakon o zavodih

- zakon o visokem Solstvu

- odlok o preoblikovanju UL

- Uredba o javnem financiranju visokoiolskih in drugih zavodov

- Zakon o raeunovodstvu

- zakon o splosnem upravnem postopku

- zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih

- Zakon o delovnih razmerjih

- Zakon o javnih usluibencih - prvi del

- Zakon o sistemu plaa vjavnem sektorju

- Zakon o varstvu osebnih podatkov

- zakon o knji:nidarstvu

- Kolektivna pogodba za negospodarstvo

- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraievanja

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzSoje in izobra:evanja

- Statut UL

- Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za strojniitvo

9. POROEITO PREDSEDSWA sTUDENTSKEGA SVETA FS

Studentski svet UL FS je uradni predstavnik vseh studentov FS in uradni organ, ki povezuje Studente 2 vodstvom

fakultete, univerzo in drugimi organizacijami . Predstavniki Studentskega sveta tako sodelujejo z vodstvom fakultete,

opravljajo naloge, ki so dolodene s Statutom Univerze v Ljubljani, Pravili o organizaciji in delovanju UL FS ter drugimi

akti. Studentski svet pomembno prispeva h kakovosti itudijskih programov in fakultete. Studentski svet imenuje tudi

oredstavnike Studentov v fakultetnih organih in komisijah.

Naloge ltudentskega sveta obsegaio skrb za kakovost 5tudija, oblikovanje mnenj o pedagoSkem delu pedagoskih

delavcev v postopku izvolitve v naziv, imenovanie ilanov komisij in organov uL FS in UL, sofinanciranje aktivnosti
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Itudentov, vzdrievanje rednega in zadostnega kontakta z vodstvom fakultete, skrb za izpolnjevanje Studentskih
anket, sodelovanje v delovnih telesih fakultete itd. Studentski svet prav tako reiuje probleme, ki se tekom leta
pojavijo v posameznih letnikih in je organ, na katerega se lahko Studentje vedno zanesejo.

Studentski svet UL FS je v Studijskem letu 2018/19 sestavljalo 13 svetnikov. Delo itudentskega sveta je vodil
predsednik Ziga Rosec, nadomesaal pa ga je podpredsednik Zan Pirc. V novem StudUskem letu 2019/20 Studentski
svet vodi Zan Pirc, na mesto podpredsednice pa je bila izvoljena Spela Smid.

10. IZAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZOM JAVNIH FINANC

Priloga

V LjubUani, 28.2.2O2O

Kalin, dekan

ih'

evt'
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