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POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2005
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 neposrednega uporabnika
proračunskih sredstev.
I. PRAVNE PODLAGE
Fakulteta deluje v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu in drugih zakonskih in
podzakonskih predpisov s področja visokega šolstva, Odloka o preoblikovanju
Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani in podstatutarnih predpisov
Univerze v Ljubljani, Pravil Fakultete za elektrotehniko ter internih pravilnikov in
sklepov organov upravljanja fakultete.
Finančno poslovanje poteka v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja to področje in v
skladu s Pravilnikom o računovodstvu Univerze v Ljubljani ter z Računovodskimi
pravili Fakultete za elektrotehniko.
Notranji finančni revizor je zaposlen na rektoratu UL.
II. IZOBRAŽEVALNO DELO
1. Dodiplomski študij
Izobraževalno delo na dodiplomskih izobraževalnih programih: univerzitetnem in
visokošolskem strokovnem študijskem programu elektrotehnike, je potekalo po
sprejetem načrtu.
V preteklem letu je univerzitetni študij končalo 121 diplomantov, visokošolski
strokovni študij pa 135 diplomantov, kar je v okviru pričakovanega.
Nadaljevali smo s prenavljanjem dodiplomskega univerzitetnega študijskega
programa in posodobili izbirne predmete. Strokovna komisija koordinatorjev za
posamezne smeri je pripravila okvirni osnutek dodiplomskega univerzitetnega
programa, ki se bo v letu 2006 ustrezno dopolnjeval v dokončen predlog.
Februarja je bila opravljena analiza ankete študentov vseh letnikov in programov, ki
je bila obravnavana na seji kolegija dekana in predstojnikov kateder. Dekan je
opozoril slabo ocenjene pedagoge in se z njimi pogovoril.
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 2004/2005 na UNI
študijskem programu 49,45% in na VSP 41,69%.
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V času od 19. do 24. aprila 2005 je v sodelovanju s Tehniškim muzejem Bistra
potekala 6-dnevna prireditev "Dnevi elektrotehnike". V okviru prireditve so pedagogi
in študentje prikazali osem poskusov s področja elektrotehnike, ki se jih je ogledalo
veliko srednješolcev in osnovnošolcev.
V okviru Tedna univerze smo imeli na fakulteti 29. novembra zvečer osrednjo
slovesnost z zanimivim predavanjem doc. dr. Tomaža Gyergyeka z naslovom »Fuzija
– energetski vir prihodnosti«. Podelili smo Vidmarjevo nagrado za zgledno delo
učitelju in asistentu ter mentorjem praktičnega izobraževanja iz industrije, 5
Prešernovih nagrad študentom za najboljša raziskovalna dela ter dekanovo pohvalo s
knjižno nagrado 29 najboljšim študentom posameznih letnikov.
V okviru Tedna univerze smo imeli tudi otvoritev multimedijske dvorane.
2. Podiplomski študij
Realizacija in uspešnost podiplomskega študija je razvidna iz priloženega vsebinskega
poročila, ki smo ga predstavili na javni obravnavi 8. 12. 2005.
III. RAZISKOVALNO DELO
Raziskovalno delo je potekalo v okviru fakultetnih laboratorijev in raziskovalnih ter
programskih skupinah. Raziskovalci so izvajali projekte v okviru razpisov ministrstev
RS, uspešno sodelovali s slovensko industrijo in bili vključeni v V. in VI. okvirni
program EU.
Fakulteta je bila vključena v 14 mednarodnih projektih, ki jih je financirala EU v
okviru V. in VI. okvirnega programa.
Sodelovali smo z univerzami v Evropi, Severni in Južni Ameriki, na Japonskem ter
podjetji iz tujine, s katerimi ima fakulteta sklenjene pogodbe o sodelovanju.
Fakulteta ima sklenjenih preko 50 pogodb s slovenskimi podjetji iz gospodarstva, kar
predstavlja znaten delež prihodka na trgu.
Fakulteta aktivno sodeluje v inkubatorju UL, na fakulteti pa se nahaja tudi INFO
točka.
V preteklem letu smo tudi uredili namenski prostor za inkubator.
IV. UPRAVLJANJE FAKULTETE
Vodstvo fakultete je vodilo in usklajevalo delovanje fakultete in sprotno reševalo
tekoče probleme.
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1. Delo fakultetnih organov
- Senat
Člani senata so imeli 10 rednih sej, kjer so obravnavali zadeve iz svoje pristojnosti.
Veliko pozornosti so namenili prenovi dodiplomskega študijskega programa in
ukrepom za izboljšanje kakovosti študija in večjo prehodnost študentov v višji letnik.
- Komisija za dodiplomski študij
Komisija se je sestala 5 krat. Poleg obravnavanja zadev iz 61. čl. Pravil o organizaciji
in delovanju FE so člani komisije predvsem obravnavali uspešnost študija in iskali
možnost za izboljšanje kakovosti študija ter nadaljevali s prenovo univerzitetnega
študijskega programa. Komisija je senatu predlagala spremembo pogojev za
podaljšanje absolventskega staža
- Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij
Komisija je imela 9 rednih sej, na katerih so obravnavali zadeve v skladu z 62.
členom Pravil o organizaciji in delovanju FE. Posebno pozornost pa so člani namenili
problematiki VI. Okvirnega programa EU in pripravam na vključevanje v strukturne
sklade in centre odličnosti.
Člani komisije so aktivno sodelovali pri prenovi in posodabljanju podiplomskega
magistrskega študija.
Na fakulteti deluje 12 programskih skupin in poteka 28 projektov. Fakulteta je
vključena v 14 Centrih odličnosti.
- Komisija za kadrovske zadeve
Komisija je imela 11 sej. V preteklem letu je bilo na fakulteti izvoljenih v naziv:
- asistenta
16 kandidatov
- višjega predavatelja
2 kandidata
- docenta
10 kandidatov
- izrednega profesorja
2 kandidatov
- znanstveni sodelavec
2 kandidata
Komisija je vodila tudi postopek za izvolitev dekana in članov senata.
- Upravni odbor fakultete
Člani upravnega odbora fakultete so se sestali na 6-tih sejah in dveh posvetovalnih
sestankih. Poleg rednih zadev iz 75. člena Pravil o organizaciji in delovanju FE so
obravnavali problematiko plačevanja DDV na evropskih projektih ter plačevanja
stroškov vzdrževanja stavbe fakultete iz raziskovalnih projektov.
Obravnavali so tudi dva osnutka pravilnikov: Pravilnik o delovni uspešnosti in
Pravilnik o nadomestilih za čas bolniške in službene odsotnosti.
- Razširjeni upravni odbor fakultete
V letu 2005 se je Razširjeni upravni odbor fakultete sestal enkrat. Razprava je poteka
predvsem o možnostih izboljšanja sodelovanja fakultete z industrijo. Člani so
razpravljali tudi o študijskih programih z vidika bolonjske deklaracije, saj je fakulteta
želela pridobiti mnenje predstavnikov industrije glede dolžine kot tudi vsebin
študijskih programov.
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2. Kadrovanje
V letu 2005 smo zaposlili 12 mladih raziskovalcev.
Da bi vsaj delno omilili nadobremenitve, smo v pedagoški proces z dvema urama
vključili mlade raziskovalce, kar pa ni rešilo preobremenjenosti že zaposlenih
asistentov.
V preteklem letu so se upokojil: redni profesor, docent, laborant in nepedagoška
delavka.
V spomladanskem času so potekale aktivnosti v zvezi z volitvami vodstva fakultete.
Junija je senat izvolil ponovno za dekana prof. dr. Tomaža Slivnika ter septembra oba
prodekana, in sicer prodekana za pedagoško dejavnost prof. dr. Janez Nastran in
prodekana za raziskovalno in razvojno dejavnost prof. dr. Franja Pernuša.
3. Založba
Delo fakultetne založbe je razvidno iz priloženega poročila urednika založbe.
4. Knjižnica FE
- Uporabniki:
Knjižnica ima 3.594 aktivnih uporabnikov, od tega 2.290 uporabnikov FE (1.850
dodiplomski redni študentov, 21 dodiplomski izredni študentov, 107 podiplomskov
študentov, 286 zaposlenih in 26 drugih uporabnikov).
- Obisk:
V letu 2005 je knjižnico obiskalo 27.228 obiskovalcev. Fizično število obiska
uporabnikov glede na preteklo leto ostaja podobno oz. se manjša in sicer zaradi online
dosegljivosti knjižničnega gradiva (zlasti revij) in omogočenih novih oblik digitalnega
poslovanja knjižnice.
- Izposoja:
V letu 2005 je bilo izposojenih 14.334 enot v čitalnico in 15.747 enot na dom.
Skupno število posredovanih enot po medknjižnični izposoji je bilo 239 enot.
Tudi pri teh postavkah je opazen vpliv online dostopnosti knjižničnega gradiva (zlasti
revij).
- Prirast gradiva:
Letni prirast je 1.546 enot gradiva.
- Konzorciji:
Podpisane so bile pogodbe z naslednimi konzorcijskimi ponudniki:
Science Direct
SpringerLink
IEEE ASSP
WileyInterscience
- Bibliografija raziskovalcev:
Za potrebe bibliografij raziskovalcev je bilo vnešenih skupaj 1.831 enot in
redaktiranih 3001 enota (pri redakciji gre v pretežni meri za popravljanje in
usklajevanje ključnih besed).
- Ostalo:
V knjižnici je 14 računalnikov, preko katerih uporabniki v knjižnici lahko dostopajo
do informacij.
V letu 2005 smo za uporabnike čitalnice uredili 58 garderobnih omaric.
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5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
V preteklem letu smo s proračunskimi sredstvi zamenjali okna delno v 2. in 3.
nadstropju A stavbe.
Iz sredstev od tržne dejavnosti smo obnovili tudi tri laboratorije in prenovili prostor
strojne delavnice.
Ker je odpadel del ometa iz stropa avle, smo bili prisiljeni zardi možnosti nadaljnjega
odpadanja ometa, obnoviti strop avle v celoti.
Obnovili smo dvignjen pod v P 5.
Zaradi dotrajanosti fasade na objektu D smo jo v celoti obnovili.
V poletnem času smo dokončano opremili toplotno postajo z avtomatiko.
Konec leta 2005 je fakulteta odkupila dve mejni parceli.
Ker je stavba fakultete stara (preko 40 let), je potrebno veliko popravil, kar pa zahteva
velik del prihodka fakultete, ki ga ustvarja na tržišču (preko projektov za
gospodarstvo).
6. Javna naročila
Fakulteta je poslovala v skladu z Zakonom o javnih naročilih, Pravilnikom Univerze v
Ljubljani in internih pravilih, kar je razvidno tudi iz priloženega poročila o izvedenih
javnih naročilih v letu 2005.
V. ZAKLJUČEK
Menimo, da je fakulteta v preteklem letu poslovala uspešno in z manjšimi odstopanji
realizirala program dela za leto 2005.

Dekan:
prof. dr. Tomaž Slivnik
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