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I.
Center za razpršene vire energije (v nadaljevanju CRVE oz. Center) je bil ustanovljen s
sklepom senata UL FE na 17. redni seji dne 01.03.2007.
CRVE v skladu s Pravili o organiziranosti in delovanju Fakultete za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani medsebojno povezuje in nadgrajuje laboratorije na širšem raziskovalno-razvojnem
področju razpršenih virov električne energije. Laboratoriji, ki so vključeni v Center, še vedno
delujejo kot samostojne podenote znotraj posameznih kateder.
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Uradni slovenski naziv centra je Center za razpršene vire energije (CRVE).
Uradni angleški naziv centra je Center of Distributed Energy Sources (CDES).
Ob predstavitvah Centra se uporablja uradni slovenski ali angleški logotip Centra, ki sta
sestavni del pravil in se nahajata v Prilogi 1. Poleg Centra se lahko navajajo tudi posamezni
laboratoriji CRVE.
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II.
Z namenom povečanja raziskovalno-razvojne in svetovalne kompetentnosti in uspešnosti na
obsežnejših RR področjih so kot ustanovni člani Centra pristopili:
- Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO),
- Laboratorij za energetske strategije (LEST),
- Laboratorij za električna omrežja in naprave (LEON),
- Laboratorij za elektroenergetske sisteme in visoko napetost (LEES).
III.
Center vodi koordinacijski odbor (v nadaljevanju KO), ki ga sestavlja po en predstavnik
posameznega člana Centra, ki ga imenuje predstojnik laboratorija.
IV.
Člani KO usklajujejo aktivnosti Centra pri pridobivanju in izvajanju projektov.
V.
Center predstavlja in zastopa vodja KO, ki ga za mandatno dobo dveh let imenuje dekan na
predlog KO. Vodja mora biti eden izmed članov KO.
VI.
Sestanke KO sklicuje vodja oz. član KO po potrebi. KO veljavno odloča z najmanj 2/3 večino
članov KO.
VII.
Center pri pridobivanju in izvedbi projektov in študij deluje v obliki konzorcija. Laboratoriji –
člani centra, ki sodelujejo kot partnerji pri posameznem projektu, za vsak projekt sklenejo
posebno konzorcijsko pogodbo. Konzorcijska pogodba za vsakega partnerja definira projektni
sklop, katerega nosilec je, njegov obseg dela in finančni delež. Posamezni nosilec (laboratorij)
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v skladu s kompetencami pripravi svoj vsebinski in finančni sklop, ki je sestavni del
konzorcijske pogodbe in je podlaga za pripravo pogodbe z naročnikom. Konzorcijska
pogodba mora biti sklenjena (podpisana s strani vseh odgovornih nosilcev sklopov z navedbo
posameznih laboratorijev) pred podpisom pogodbe z naročnikom.
Finančna sredstva se pri nakazilih, v skladu z deleži, takoj razdelijo med posamezne
laboratorije. Predstavniki laboratorijev uveljavljajo nosilstva pri navajanju referenc v skladu z
obsegom dela pri projektu. Pravno je podpisnik pogodbe poleg dekana eden izmed nosilcev,
ki pridobi projekt. Ta oseba je na pogodbi navedena kot koordinator projekta in je odgovorna
za stike z naročnikom projekta ter je seznanjena z vsemi dejavnostmi v zvezi z izvajanjem
naloge. Za strokovno izvedbo so odgovorni nosilci posameznih sklopov.
Člani KO o vseh načrtovanih in tekočih dejavnostih Centra obveščajo ostale predstavnike
vključenih laboratorijev, vodja KO pa poroča o delu Centra prodekanu za raziskovalno delo.
VIII.
V Center se lahko naknadno vključujejo še drugi laboratoriji, ki morajo predhodno predložiti
članom KO pisno vizijo vloge in prispevka laboratorija v okviru dejavnosti Centra. O
sprejemu novih članov Centra odloča KO. Seznam članov centra navaja Priloga 2.
IX.
KO na podlagi pisnega predloga predstojnika laboratorija odloča o izstopu iz Centra. Izstop v
času trajanja projekta, kjer član Centra sodeluje, ni mogoč, saj morajo biti predhodno
zaključene vse pogodbene obveznosti.
X.
Pravila o organizaciji in delovanju CRVE je sprejel iniciativni KO na sestanku dne 20.3.2007.
Ljubljana, 20.3.2007
Člani KO CRVE:
doc. dr. Andrej Gubina, predstavnik LEST
doc. dr. Miloš Pantoš, predstavnik LEES
prof. dr. Igor Papič, predstavnik LEON
prof. dr. Marko Topič, predstavnik LPVO
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Priloga 1
Slovenski in angleški logotip CRVE
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Priloga 2:
Seznam članov Centra za razpršene vire energije (CRVE):
Laboratorij za električna omrežja in naprave (LEON)
Laboratorij za elektroenergetske sisteme in visoko napetost (LEES)
Laboratorij za energetske strategije (LEST)
Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko (LPVO)
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