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POROČILO DEKANA
V skladu z določili Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike
in druge osebe javnega prava, Navodilom o pripravi zaključnega računa in Metodologijo za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih, vsebuje poslovno poročilo Univerze v Ljubljani
Fakultete za elektrotehniko podatke o doseženih ciljih in rezultatih po posameznih področjih
dela fakultete kot posrednega uporabnika proračunskih sredstev.
1. IZOBRAŽEVALNO DELO
1.1. Dodiplomski študij
Izobraževalno delo na dodiplomskih izobraževalnih programih: na univerzitetnem in
visokošolskem strokovnem študijskem programu elektrotehnike ter visokošolskem strokovnem
študijskem programu Multimedijske komunikacije je potekalo po sprejetem načrtu.
V preteklem letu je univerzitetni študij končalo 112 diplomantov, visokošolski strokovni študij pa
118 diplomantov.
V letu 2008 smo nadaljevali s prenovo dodiplomskih študijskih programov in pridobili soglasje
Sveta RS za visoko šolstvo za univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika in
visokošolski študijski program Aplikativna elektrotehnika, ki ju bomo začeli izvajati v letu 2009.
Februarja 2008 je bila opravljena analiza ankete študentov vseh letnikov in programov, ki je
bila obravnavana na seji kolegija dekana in predstojnikov kateder.
Organizirani so bili ciklusi predavanj in vaj iz matematike, namenjeni obnavljanju učne snovi iz
srednje šole. Na ta način se je zaradi kvalitetnejšega znanja študentov povečala prehodnost
iz 1. v 2. letnik, ki je bila v študijskem letu 2007/2008 na UNI študijskem programu 47,02 % brez
ponavljalcev in 46,45 % s ponavljalci ter na VSP 29,97 % brez ponavljalcev in 38,64 % s
ponavljalci.
V letu 2008 je fakulteta pospešeno izvajala promocijo študijskih programov in se je udeležila
naslednjih prireditev: v februarju je izvedla dva informativna dneva in številne predstavitve po
srednjih šolah po Sloveniji. V času od 18. do 20. 3. 2008 smo se kot razstavljalec udeležili Sejma
elektronike na GR v Ljubljani, kjer smo predstavili študijske programe in raziskovalne projekte; v
času od 14. do 20. aprila 2008 je v sodelovanju s Tehniškim muzejem Bistra potekala 6-dnevna
prireditev "Dnevi elektrotehnike". V okviru prireditve so pedagogi in študentje prikazali poskuse
s področja elektrotehnike, ki se jih je ogledalo veliko srednješolcev in osnovnošolcev; v času
od 10. do 17. 9. 2008 smo se kot razstavljalec udeležili Obrtnega sejma v Celju, kjer smo
predstavili študijske programe.
Fakulteta že vrsto let uspešno sodeluje tudi z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, ki vsako leto
na fakulteti izvede Festival računalništva in informatike, v letu 2008 pa je potekala tudi
zaključna prireditev tekmovanja iz logike, ki sta se ga udeležila tudi dr. Pavel Gantar,
predsednik DZ in Zoran Janković, župan Ljubljane.
V okviru Tedna univerze smo imeli na fakulteti osrednjo slovesnost z zanimivim predavanjem
izr. prof. dr. Danjela Vončine z naslovom »Vodik in gorivne celice«. Podelili smo Prešernove
nagrade študentom za najboljša raziskovalna dela ter dekanove pohvale s knjižno nagrado
najboljšim študentom posameznih letnikov. Vidmarjevo nagrado za celovito pedagoško delo
sta prejela doc. dr. Dušan Agrež, univ. dipl. inž. el. in asist. izr. prof. dr. Aleš Belič, univ. dipl. inž.
el.. Vidmarjevo nagrado za prizadevnost in dosežene uspehe pri mentorskem delu s študenti
so prejeli mentorji praktičnega izobraževanja Iskra Sistemi d.d.: Martin Letonje, univ. dipl. inž.
el., Janez Jurjevec, univ. dipl. inž. el. in Igor Skubi, dipl. inž. el..
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1.2. Podiplomski študij
Fakulteta je v letu 2008 vpisovala v tri specialistične študijske programe, v podiplomski
magistrski in v doktorski študijski program Elektrotehnike.
V študijskem letu 2007/2008 je bilo v 1. letnik vpisanih 74 in v 2. letnik 78 študentov, skupaj 152
študentov. V študijskem letu 2008/2009 je bilo v prvi letnik vpisanih rekordnih 91 študentov, v
prvi in drugi letnik pa 157 študentov, kar kaže na izjemen interes za študij, ki se z letom 2009
izteka.
S predavanji se je izvajala tretjina predmetov, ostali predmeti so se izvajali mentorsko, kar
kaže na aktualnost študijskih vsebin. Število tujih študentov je bilo razmeroma nizko (5), kot tudi
število študentov iz drugih fakultet (5), iz česar sledi, da bo v prihodnje tej populaciji potrebno
posvetiti še več pozornosti.
Podiplomski specialistični študij je zaključilo 9 kandidatov; magistrski študij je končalo 22
kandidatov; doktoriralo pa je 19 kandidatov, kar je v skladu z letnim načrtom in večletnim
povprečjem.
Realizacija podiplomskega študija je razvidna iz javne predstavitve 8. 1. 2009 in vsebinskega
poročila za podiplomski študij elektrotehnike za študijsko leto 2007/08.
V letu 2008 smo pospešili pripravo sodobnega triletnega doktorskega študija elektrotehnike, ki
bo nadomestil dosedanji štiriletni doktorski študijski program. Glavni razlogi za prenovo
doktorskega študijskega programa Elektrotehnika so uresničevanje načel bolonjske
deklaracije in novosti, ki jih je prinesla novela Zakona o visokem šolstvu. V novem študijskem
programu izhajamo iz ciljev bolonjske deklaracije, trajnega razvoja na področju
elektrotehnike in potreb stroke po visoko izobraženih kadrih. Osrednji poudarek programa je
na samostojnem kreativnem raziskovalnem delu študenta, ki ga usmerja mentor. Program
daje prednost izbirnosti pred obveznimi oblikami študija, s čimer razvijamo individulanost
študija in omogočamo primerno širino izobrazbe.
Septembra in decembra 2008 sta prenovljeni študijski prgram potrdila senata fakultete in
univerze ter ga v presojo posredovala Svetu RS za visoko šolstvo.
Vzporedno s pripravo doktorskega študijskega programa Elektrotehnika je fakulteta v vlogi
soizvajalke prispevala k pripravi interdisciplinarnih doktorskih študijskih programov Bioznanosti,
Statistika ter razširitvi programa Biomedicina s področjem Biofizika.
2. RAZISKOVALNO DELO
Raziskovalno delo na FE je potekalo v okviru fakultetnih laboratorijev ter programskih in
raziskovalnih skupin. Raziskovalci so izvajali programe in projekte v okviru razpisov ministrstev
RS, uspešno so sodelovali s slovensko industrijo, bili so vključeni v VI. in VII. okvirni program ter
druge programe Evropske skupnosti.
Fakulteta je bila v letu 2008 vključena v 12 raziskovalnih programov skupnem obsegu 25 FTE,
pri 11 programih je bila fakulteta koordinatorica. V letu 2008 se je izteklo financiranje petletnih
raziskovalnih programov za obdobje 2004-2008. Potekalo je ocenjevanje rezultatov
dosedanjih raziskovalnih in infrastrukturnih programov in kakovosti prijav raziskovalnih in
infrastrukturnih programov za naslednje tri do šestletno obdobje. Kar sedem raziskovalnih
programov je pridobilo financiranje za obdobje šestih let, kar pomeni, da so se v svoji
ocenjevalni skupini uvrstili na prvo mesto. Fakulteta je pridobila nov raziskovalni program (1,2
FTE) in nov infrastrukturni center (1 FTE) v okviru mreže infrastrukturnih centorv UL. Na novo je
bila vključena v dva raziskovalna programa, tako da se je število raziskovalnih programov pri
katerih bo fakulteta sodelovala v naslednjem obdobju povečalo na 15, v skupnem obsegu
27 FTE programskega financiranja fakultete.
Fakulteta je v letu 2008 sodelovala v 49 projektih Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) v
skupnem obsegu 22 FTE (10 temeljnih, 14 aplikativnih, 5 podoktorskih, 20 CRP) in 27 bilateralnih
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projektih. V letu 2008 smo na novo pridobili 4 temeljne oziroma aplikativne projekte,
podoktorski projekt in štiri projekte ciljnih raziskovalnih programov (CRP).
FE je sodelovala v dveh projektih COST, enem projektu Eureka in enem projektu Leonardo da
Vinci.
Za leto 2008 je fakulteta pridobila 13 novih mentorskih mest mladim raziskovalcev. Na FE se je
usposabljalo 64 mladih raziskovalcev. Dodatno smo v letu 2008 pridobili 7 mladih raziskovacev
iz gospodarstva (generacija 2008), tako da je bilo skupno število mladih raziskovalcev iz
gospodarstva 16. V tem letu smo začeli tudi s sitematičnim vključevanjem raziskovalcev v
pedagoško delo.
Fakulteta je bila vključena v 19 mednarodnih projektih, ki jih je financirala EU in sicer v 15
projektih v okviru VI. in v štirih na novo pridobljenih projektih v okviru VII. okvirnega programa.
Člani fakultete so objavili 145 znanstvenih del (po metodologiji ARRS) in prispevali 187
referatov na različnih znanstvenih srečanjih. Njihova znanstvena dela so bila v obdobju
zadnjih treh let citirana 412-krat (Vir: WoS).
Fakulteta je bila vključena v štirih Centrih odličnosti (CO). Pri enem od teh – Centru odličnosti
informacijskih in komunikacijskih tehnologij (CO IKT), ki je bil še posebej uspešen, je bila
fakulteta koordinator. V CO IKT sodeluje 26 partnerjev s 16 raziskovalnimi skupinami in več kot
120 raziskovalci.
Fakulteta je tudi pobudnica in glavna pripravljalka projekta visokošolskega inovacijskega
središča Tehnološki design center (TDC). TDC je zamišljen kot multi disciplinarno okolje in
središče, temelječe na principih politehnike, kjer se bodo srečevali najboljši študenti z različnih
področij z idejami in željo po ustvarjanju in ki se bodo povezovali s profesorji, doma in po svetu,
sodelovali, izvajali ter vodili tržno in poslovno naravnane tehnološke projekte s podjetji ter se
aktivno vključevali v že obstoječe slovenske iniciative znanstevno-gospodarskega sodelovanja
in tudi sorodne mednarodne ustanove tega tipa. Glavno področje delovanja so informacijsko
komunikacijske tehnologije in elektrotehnika. Področje pa bo, za doseganje ciljev, sodelovalo z
mnogimi drugimi področji, tehnologijami in vedami ter povezovalo akademsko sfero in
gospodarstvo. V letu 2008 je bilo podpisano pismo o nameri za ustanovitev in izgradnjo TDC
med fakulteto, UL in MVZT. V pismu je MVZT potrdilo, da je projekt ustanovitve in izgradnje TDC
v skladu s strategijo razvoja Slovenije (SRS), z Resolucijo o Nacionalnem programu visokega
šolstva Republike Slovenije 2006-2010, Resolucijo o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem
programu za obdobje 2006–2010, Strategijo razvoja informacijske družbe (si2010) in Resolucijo o
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, zato je že zagotovilo sredstva za pripravo
prve faze projektne dokumentacije, ki obsega izdelavo poslovnega načrta, študije izvedljivosti
investicijskega projekta, analize stroškov in koristi projekta ter dokumenta identifikacije
investicijskega programa. Fakulteta je že pristopila k aktivnostim in konec leta 2008 izvedla javni
razpis za pridobitev projektne dokumentacije.
Fakulteta je s slovenskimi podjetji iz gospodarstva sklenila preko 160 pogodb, kar predstavlja
izjemen dosežek in znaten, skoraj 20% delež prihodka na trgu.
Člani fakultete so vložili sedem petentnih prijav, trije patenti so bili podeljeni.
Naši sodelavci so bili v letu 2008 za znanstvenoraziskovalne in razvojne dosežke večkrat
nagrajeni, med najprestižnajše nagrade in priznanja pa štejemo naslednje. Prof. dr. Marku
Topiču je bila podeljena Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področjih elektronike,
fotovoltaike in optoelektronike. Prof. dr. Igor Škrjanc je prejel Zoisovo priznanje za pomembne
dosežke na področju inteligentnih sistemov v modeliranju in vodenju. Predsednik vlade
Republike Francije pa je imenoval prof. dr. Damijana Miklavčiča za viteza reda Akademskih
palm (Chevalier de l'ordre des Palmes Académiques), za prispevke h kulturi francoskega
naroda. Vodovnikovo nagrado nagrado za izjemne raziskovalne dosežke je prejel prof. dr.
Damijan Miklavčič, univ. dipl. inž. el.
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V letu 2008 smo okrepili strokovno podporo raziskovalnorazvojni dejavnosti fakultete.
Ustanovljen je bil Raziskovalni sektor za podporo finančnemu vodenju in spremljanu projektov,
za finančno poročanje, spremljanje razpisov in za podporo pri pripravi prijavne in pogodbene
dokumentacije.
Fakulteta aktivno sodeluje v inkubatorju UL, na fakulteti pa se nahaja tudi INFO točka.
Lahko povzamemo, da sta bili v letu 2008 znanstvenoraziskovalna in razvojna dejavnost na
fakulteti v okviru načrtovanega obsega. Glede na zadnje petletno obdobje izkazuje
raziskovalnorazvojna dejavnost v letu 2008 enak ali povečan obseg in enako ali višjo
kakovost. Na podlagi pridobljenih raziskovalnih in infrastrukturnih programov v letu 2008 lahko
tudi zaključimo, da se bo delež programskega financiranja za naslednje petletno obdobje
povečal. Vidno se je povečal tudi obseg financiranja drugih ministrstev (CRP). Videti je, da se
je obseg sodelovanja v projektih EU ustalil in sedaj ne narašča tako, kot v preteklih letih.
Glede na leto 2006 pa se je število projektov za gospodarstvo praktično podvojilo.
Postopoma se veča tudi število znanstvenih objav in njihova odmevnost (citiranost). V
pogledu patentov obstajajo gotovo še neizkoriščene možnosti, je pa tovrstno dejavnost
kratkoročno težko načrtovati. Tudi podatki za preteklo obdobje so pomankljivi. Tej dejavnosti
bo potrebno nameniti večjo poznornost.
3. UPRAVLJANJE FAKULTETE
Vodstvo fakultete je vodilo in usklajevalo delovanje fakultete in sprotno reševalo tekoče
probleme.
3.1. Delo fakultetnih organov
3.1.1. Senat
Člani senata so imeli 10 rednih in 6 korespondenčnih sej, kjer so obravnavali zadeve iz svoje
pristojnosti. Veliko pozornosti so namenili prenovi dodiplomskih študijskih programov ter
ukrepom za izboljšanje kakovosti študija in večjo prehodnost študentov v višji letnik ter
kadrovski politiki.
- Komisija za dodiplomski študij
Komisija se je 9 krat sestala na redni seji. Poleg obravnavanja zadev iz 61. čl. Pravil o
organizaciji in delovanju FE, so člani komisije veliko aktivnosti namenili organizaciji in izvedbi
promocije fakultete na srednjih šolah in promocijsjkih dogodkih ter obravnavali ukrepe za
pospeševanje uspešnosti študija in iskali možnosti za izboljšanje kakovosti študija.
- Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij
Komisija je imela 11 rednih sej in 1 izredno sejo, na katerih so obravnavali zadeve v skladu z
63. členom Pravil o organizaciji in delovanju FE. Posebno pozornost pa so člani namenili
obravnavi prenove doktorskega študija.
- Komisija za kadrovske zadeve
Komisija je imela v l. 2008 10 rednih sej.
V preteklem letu je bilo na fakulteti izvoljenih v naziv:
- asistenta
23 kandidatov
- višjega predavatelja
3 kandidati
- docenta
7 kandidatov
- izrednega profesorja
6 kandidatov
- rednega profesorja
4 kandidati
- asistenta z diplomo
7 kandidatov
- asistenta z magisterijem
3 kandidati
- asistenta z dokotoratom
9 kandidatov
- višjega znanstvenega sodelavca
2 kandidata
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3.1.2. Akademski zbor
Člani akademskega zbora so se v letu 2008 sestali na eni redni seji, na kateri so obravnavali
prenovo plačnega sistema v javnem sektorju.
3.1.3. Upravni odbor fakultete
Člani upravnega odbora fakultete so se sestali na 9. rednih in 4 izrednih sejah, na katerih so, v
okviru tekočih zadev iz 76. člena Pravil o organizaciji in delovanju FE, odločali o zadevah
gospodarske in materialne narave ter skrbeli za nemoteno poslovanje fakultete, spremljali in
nadzirali izvajanje finančnega načrta fakultete ter upravljanja s premoženjem fakultete. Na
svojih sejah so obravnavali tudi učinkovitost pedagoškega, raziskovalnega, razvojnega in
strokovnega dela. Obravnavali so tudi izvajanje evropskih in ostalih raziskovalnih projektov.
Veliko pozornost so namenili področju izvajanja investicijskih vlaganj v prostore in opremo in
za nadzor nad izvedbo prenove prostorov fakultete ustanovili Gradbeno komisijo.
3.2. Kadrovanje
V letu 2008 smo zaposlili 2 učitelja, 1 asistenta, 13 mladih raziskovalcev, 3 strokovne delavce in
5 raziskovalcev.
V letu 2008 so se upokojili: tajnik, 3 redni profesorji, 1 tehniški sodelavec.
3.3. Založba
3.3.1. Izdajanje učnih pripomočkov:
Založba je v letu 2008 založila in izdala 30 učnih pripomočkov v skupni nakladi 3492 izvodov in
sicer od tega:
8 učnih pripomočkov v 2050 izvodih, ki so bili natisnjeni v zunanji tiskarni in 22 učnih
pripomočkov v kopirnici FE in FRI.
3.3.2. Prodaja učnih pripomočkov:
V založbi smo v študentski prodaji prodali 3914 v skupni vrednosti 39.561,74 € in v komisijski
prodaji 168 izvodov v skupni vrednosti 2.750,00 €. V prodajalni je na razpolago 171 učnih
pripomočkov s povprečno ceno 10,11 € brez DDV.
3.3.3. Druga dejavnost:
Založba je posredovala pri katalogizaciji in izdaji zbornika Optične komunikacije, pri natisu
številnih poslovnih vizitk, vabil, pohval, plaket in študijskih koledarjev. Za potrebe uredništva je
bil kupljen nov računalnik.
3.3.4. Sodelovanje:
Založba ponuja v svoji prodajalni tudi knjige Tehniške založbe Slovenije in založbe Buča.
Naše učbenike prodajamo tudi preko Mladinske Knjige – Konzorcij, Nebotičnik...
3.4. Knjižnica FE in FRI
Skupna knjižnica Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko služi
potrebam študentov, učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev obeh fakultet. Nudi podporo in
aktivno sodeluje v izobraževalni in raziskovalni dejavnosti. S strokovnim delom ob podpori
novih tehnologij zagotavlja visoko kakovostne knjižnične storitve, omogoča dostopnost
gradiva, informacijskih virov in knjižničnih storitev ter skrbi za povezovanje knjižnice na
nacionalnem in mednarodnem nivoju. Tekoče spremlja strokovne standarde in razvoj
bibliotekarske stroke in aktivno sodeluje pri razvoju knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani.
Zaradi celovitejše slike knjižnične dejavnosti so predstavljeni podatki celotne knjižnice FE in FRI,
kjer pa je bilo mogoče podatke razdeliti, so navedeni tudi ločeni podatki glede na
posamezno fakulteto.
Knjižnica zaposljuje 5 knjižničnih delavcev in sicer 4 na FE in 1 na FRI.
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3.4.1.

Uporabniki knjižnice
FE

FRI

Skupaj

Potencialni uporabniki

3.029

1.831

4.860

Aktivni uporabniki
Tabela 1: Potencialni in aktivni porabniki knjižnice

2.044

1.204

3.248

3.4.2.

Obisk

V letu 2008 smo v knjižnici beležili skupaj 23.117 obiskov. Glede na preteklo leto opazimo upad
obiska, ki je po našem mnenju vzrok v uporabi online virov in možnosti dostopa do virov na
daljavo.
3.4.3.

Izposoja
FE

FRI

Skupaj

Število izposojenih knjižničnih enot na dom

9.740

4.870

14.610

Število izposojenih knjižničnih enot v čitalnico

5.452

2.726

8.178

357

41

398

15.549

7.637

23.186

Število medknjižnično posredovanih dokumentov
SKUPAJ
Tabela 2: Izposoja

Pri merjenih kazalcih opažamo trend zniževanja, kar pripisujemo vplivu online dostopnih polno
besedilnih dokumentov, zlasti elektronskih člankov, knjig in konferenčnega gradiva ter
možnosti elektronskega poslovanja knjižnice.
3.4.4. Prirast gradiva
Letni prirast tiskanega knjižničnega gradiva je 1.347 enot na FE in 851 enot na FRI. Prirast
tiskanega gradiva se je nekoliko zvišal. Po našem mnenju lahko iščemo vzrok v prenovi
študijskih programov.
3.4.5. Sodelovanje v konzorcijih
Knjižnica sodeluje v naslednjih konzorcijih:
- Science Direct (z nakupom revij pri založbe Elsevier v tiskani obliki – 12 naslovov FE, 10
naslovov FRI)
- SpringerLink (z nakupom revij pri založbi Springer in Kluwer v tiskani obliki – 9 naslovov
FE, 4 naslovi FRI)
- IEEE/IET Electronic Library (IEL), ki vsebuje IEEE Conference Proceedings, IEEE
Standards, IET Journals, IET Conference Proceedings. Skupni nakup financira konzorcij
knjižnic s sorazmernimi deleži. Konzorcij predstavljajo CTK in UL s 40% deležem
sofinanciranja, UM FERI s 24%, FE s 26.80% in FRI s 9,20% deležem sofinanciranja.
- WileyInterscience (z nakupom revij založbe Wiley v tiskani obliki – 2 naslova FE)
- SAGE
- ECO FirstSearch
- NetLibrary (FE 33 naslovov e-knjig, FRI 21 naslovov e-knjig)
- Safari Books Online (43 naslovov e-knjig)
3.4.6. Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS
Za potrebe vodenja bibliografij raziskovalcev in učiteljev smo v letu 2008 v sistemu COBISS za
potrebe bibliografij raziskovalcev FE kreirali in redaktirali 1400 zapisov in za potrebe bibliografij
raziskovalcev FRI 593 zapisov.
Aktivno smo sodelovali in nudili podporo Osrednjim specializiranim informacijskim centrom
(pretežno OSICT, OSICN in OSICM) pri verificiranju primarnih dokumentov.

8

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

3.4.7. Računalniška oprema
Za uporabnike ima knjižnica skupaj je na voljo 10 računalnikov, preko katerih lahko dostopajo
do različnih informacijskih virov (katalogov, specializiranih baz podatkov, online revij s celimi
besedili ...). Vedno pogosteje študenti uporabljajo svoje prenosne računalnike.
3.4.8. Povzetek
Predvidene aktivnosti na knjižničnem informacijskem področju so bile z manjšimi odstopanji
izpolnjene. Možnosti izboljšav vidimo v dopolnjevanju in nadgrajevanju elektronskega
poslovanja, v večji promociji knjižnice in v gradnji elektronskega arhiva
diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog. V letu 2008 smo kot testna knjižnica sodelovali v projektu DIZZIS
- Razvoj digitalne zbirke znanstveno-raziskovalnih in strokovnih publikacij (NUK) pri izgradnji
testne zbirke visokošolskih del. V zbirko sLib.si je bilo vključenih 73 magisterijev in doktorskih del
FE.
Na področju informacijskega opismenjevanja študentov bo potrebno sodelovanje z učnim
osebjem obeh fakultet in posledično vključevanje informacijskega opismenjevanja študentov
v pedagoški proces. Zavedamo se prostorske stiske in stiske s časom. Če pa bomo vendarle
dobili priložnost lahko tudi bibliotekarji s svojim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami
pripomoremo k višji kakovosti študija.
3. 5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
V preteklem letu smo na fakulteti izvedli številne prenove opreme, prostorov in stavbe. S
proračunskimi sredstvi smo obnovili okna na stavbi fakultete. Pretežni del prenove opreme in
prostorov pa je fakulteta izvedla z lastnimi sredstvi, pridobljenimi pri izvajanju domačih in
mednarodnih projektov. V celoti smo prenovili štiri predavalnice, pet laboratorijev ter sobo za
delavke raziskovalnega sektorja. V 1. in 2. medetaži stavbe A smo prenovili vgradne omare.
Prenovili smo tudi skladišče založbe in mizarsko delavnico. V letu 2008 smo namenili 1,4 mio
EUR za nabavo osnovnih sredstev in drobnega materiala, od tega več kot polovico tega
zneska za posodobitev raziskovalne, informacijske in laboratorijske opreme.
3.6. Javna naročila
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, je v času od 1. januarja do 31. decembra
2008 poslovala v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. list RS št. 128/06, 16/08) in
izvedla naslednja javna naročila:
3.6.1. Javna naročila za vrednosti do 40.000,00 EUR za nabave blaga in storitev in za vrednosti
do 80.000,00 EUR za nabave gradenj (ni potrebna objava na Portalu JN in TED).
Tabela št. 1: Javna naročila po vrsti naročila
Vrsta JN
Znesek v € brez
DDV

Znesek v € brez
DDV

%

Skupaj
JN

Blago

1.902.359,35

2.186.498,02

57

1507

Storitve

1.426.099,90

1.634.173,33

42

1105

Gradnje

202.680,76

188.303,42

1

14

Skupaj:

3.531.140,01

4.008.974,77

100

2626

Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2008.

Izvedenih je bilo skupno 2626 javnih naročil, od tega 1507 naročil za blago, 1105 naročil za
storitve in 14 naročil za gradnje.
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Grafikon št. 1: Javna naročila (za vrednosti do 40.000,00 € oz. do 80.000,00 €) v letu 2008.

1%
42%

Blago
Storitve

57%

Gradnje

Kot je iz podatkov razvidno, smo v l. 2008 izvedli za 4 milijone EUR javnih naročil za vrednosti
do 40.000,00 € oz. do 80.000,00 €, ko ni potrebna javna objava. Več kot polovico te vrednosti
57% je šlo za nakupe blaga, 42% predstavljajo storitve, gradnje pa 1 %.
3.6.2. Javni razpisi
V letu 2008 smo izvedli en javni razpis (objave na Portalu JN in EU-TED) za električno energijo v
skupni vrednosti 220.298,11 €.
3.6.3. Skupna vrednost javnih naročil v letu 2008

Tabela št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2008
Vrsta postopka

Znesek v EUR
brez DDV

Znesek v EUR
z DDV

%

JN

3.531.140,01

4.008.974,77

95

JR

183.581,76

220.298,11

5

Skupaj
3.524.394,07
Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2008.

4.229.272,88

100

Grafikon št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2008.
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V letu 2008 je bilo skupno izvedenih za 4,2 milijona EUR javnih naročil.
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3.6.4. Primerjava izvedenih javnih naročil 2007 / 2008
Tabela št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2007 in 2008.
LETO
Znesek v EUR z DDV
2007
4.063.280,23
2008
4.229.272,88
Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2008.
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Grafikon št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2007 in 2008.
(Vrednost v milijonih EUR)

5
4

4

4,2

Leto 2007
Leto 2008

3
2
1
2007 2008

Podatki o javnih naročilih za leto 2008 kažejo, da je bil obseg javnih naročil večji za 4 %. Večja
vrednost javnih naročil je rezultat tekočega vzdrževanja poslovne stavbe, ki je obsegalo
prenovo posameznih prostorov (laboratoriji, predavalnice, pisarne) in stavbe.
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