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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
neposrednega uporabnika proračunskih sredstev.
1. IZOBRAŽEVALNO DELO
1.1. 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 132 diplomantov, visokošolski strokovni študij pa 102
diplomanta.
Nadaljevali smo s prenovo dodiplomskega univerzitetnega študijskega programa in posodobili izbirne
predmete. Strokovna komisija koordinatorjev za posamezne smeri je
pripravila
predlog
dodiplomskega univerzitetnega programa, ki ga bomo do marca leta 2008 predložili v akreditacijo.
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 2006/2007 na UNI študijskem programu 54,46% brez ponavljalcev in 55,98%
s ponavljalci ter na VSP 37,66% brez ponavljalcev in 49,26 % s ponavljalci.
V času od 17. do 22. aprila 2007 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 okviru Tedna univerze smo imeli na fakulteti 4. decembra zvečer osrednjo slovesnost z zanimivim
predavanjem prof. dr. Franceta Miheliča z naslovom »Govorne tehnologije in slovenski jezik«. Podelili
smo
Vidmarjevo nagrado za zgledno delo učitelju in asistentu ter mentorjem praktičnega
izobraževanja iz industrije, Prešernove nagrade študentom za najboljša raziskovalna dela ter
dekanove pohvale s knjižno nagrado najboljšim študentom posameznih letnikov.
1.2. Podiplomski študij
Podiplomski specialistični študij je zaključilo 6 kandidatov ; magistrski študij je končalo 22 kandidatov;
doktoriralo pa je 20 kandidatov.
2. RAZISKOVALNO DELO
Raziskovalno delo je potekalo v okviru fakultetnih laboratorijev in raziskovalnih ter v 12 programskih
skupinah. Raziskovalci so izvajali projekte v okviru razpisov ministrstev RS, uspešno sodelovali s
slovensko industrijo, bili vključeni v VI. okvirni program EU in začeli sodelovati v VII. okvirnem
programu.
Fakulteta je bila vključena v 17 mednarodnih projektih, ki jih je financirala EU v okviru VI. okvirnega
programa.
Fakulteta je sodelovala v 60 projektih ARRS (temeljni, aplikativni, podoktorski, CRP in sestanki) in 26
bilateralnih projektih.
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Fakulteta je vključena v 12 Centrih odličnosti.
Fakulteta je s slovenskimi podjetji iz gospodarstva sklenila preko 200 pogodb, kar predstavlja znaten
delež prihodka na trgu.
Fakulteta aktivno sodeluje v inkubatorju UL, na fakulteti pa se nahaja tudi INFO točka.
3. UPRAVLJANJE FAKULTETE
Vodstvo fakultete je vodilo in usklajevalo delovanje fakultete in sprotno reševalo tekoče probleme.
3.1. Delo fakultetnih organov
- Senat
Člani senata so imeli 11 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 ter kadrovski politiki.
Spremenjena in dopolnjena so bila Pravila o organizaciji in delovanju FE, veliko časa pa je bilo
namenjeno prenovi študijskih programov.
- Komisija za dodiplomski študij
Komisija se je sestala 7 krat na redni seji. 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 prenovo univerzitetnega študijskega programa in konec leta oblikovali
predlog študijskih programov v skladu z bolonjsko deklaracijo. Komisija je senatu predlagala v sprejem
Izpitni pravilnik, ki ga je senat tudi potrdil.
- Komisija za raziskovalno delo, podiplomski in doktorski študij
Komisija je imela 11 rednih sej, na katerih so obravnavali zadeve v skladu z 63. členom Pravil o
organizaciji in delovanju FE. Posebno pozornost pa so člani namenili predlogu Navodil za finančno
spremljanje in vodenje projektov. Člani komisije so aktivno sodelovali pri prenovi in posodabljanju
podiplomskega magistrskega študija.
- Komisija za kadrovske zadeve
Komisija je imela 10 rednih sej, 1 izredno in 2 korespondenčni seji. V preteklem letu je bilo na fakulteti
izvoljenih v naziv:
- asistenta
30 kandidatov
- višjega predavatelja
4 kandidati
- predavatelja
1 kandidat
- docenta
11 kandidatov
- izrednega profesorja
4 kandidati
- rednega profesorja
1 kandidat
- višji znanstveni sodel.
1 kandidat
- znanstveni sodelavec
1 kandidat
- Upravni odbor fakultete
Člani upravnega odbora fakultete so se sestali na 5. rednih sejah. Poleg rednih zadev iz 76. člena
Pravil o organizaciji in delovanju FE so obravnavali problematiko kontrole in upravičenosti stroškov na
evropskih projektih ter plačevanja stroškov vzdrževanja stavbe fakultete iz raziskovalnih projektov in
prostorsko problematiko.
3.2. KADROVANJE
V letu 2007 smo zaposlili 5 učiteljev, 4 asistente, 13 mladih raziskovalcev in 6 čistilk, finančnega
referenta in strokovno delavko za mednarodno sodelovanje.
Da bi vsaj delno omilili nadobremenitve, smo v pedagoški proces z dvema urama vključili mlade
raziskovalce, kar pa ni rešilo preobremenjenosti že zaposlenih asistentov.
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V preteklem letu so se upokojil: redni profesor, učitelj športne vzgoje in 2 nepedagoški delavki.
3.3. Založba
Izdajanje učnih pripomočkov:
Založba je v letu 2007 založila in izdala 42 učnih pripomočkov v skupni nakladi 3893 izvodov in sicer od tega:
7 učnih pripomočkov v 1550 izvodih, ki so bili natisnjeni v zunanji tiskarni in 35 učnih pripomočkov v kopirnici
FE in FRI.
Prodaja učnih pripomočkov:
V založbi smo v študentski prodaji prodali 4492 in v komisijski prodaji 197 izvodov. V prodajalni je na
razpolago 170 učnih pripomočkov s povprečno ceno 9,60€ brez DDV.
Druga dejavnost:
Založba je izdala monografijo z naslovom Haptični roboti avtorja Matjaža Mihlja.
Sodelovala je pri natisu različnih vizitk, vabil, pohval, plaket, študijskih koledarjev,…. Inventura zalog ni
pokazala večjih odstopanj.
Sodelovanje:
Založba ponuja v svoji prodajalni tudi knjige Tehniške založbe Slovenije in založbe Buča.
Naše učbenike prodajamo tudi preko Mladinske Knjige – Konzorcij, Nebotičnik...
Pomemben naročnik naših knjig (142 knjig) je tudi CTK.
Urednik založbe FE sodeluje v univerzitetni komisiji za založništvo.
3.4. Knjižnica FE
Knjižnica FE in FRI je skupna knjižnica Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in
informatiko. Namenjena je potrebam študentov, učnemu in raziskovalnemu osebju obeh fakultet ter
potrebam drugih uporabnikom pri študiju in pri pedagoškem ter raziskovalnem delu.
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.
V knjižnici je zaposlenih 5 knjižničnih delavcev od tega 4 na FE in 1 na FRI.
Potencialni uporabniki
Aktivni uporabniki

FE

FRI

2.744

1.752

2.182

Skupaj
4.496

1.243

3.425

Obisk
V letu 2007 smo v knjižnici beležili skupaj 26.447 obiskov. Glede na preteklo leto opazimo povečanje.
Po našem mnenju je vzrok v ponujeni možnosti naročanja, rezervacij in podaljševanja knjižničnega
gradiva preko OPAC-a, ki se po standardu ISO beležijo kot obisk.
Izposoja
FE
Število izposojenih knj. enot na dom
Število izposojenih knj. enot v čitalnico
Število medknjižnično posredovanih dokumentov
Skupaj

4

FRI

Skupaj

10.656

5.328

15.984

6.311

3.155

9.466

314

70

384

17.281

8.553

25.834
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Pri merjenih kazalcih opažamo trend zniževanja, kar pripisujemo vplivu online dostopnih polno
besedilnih dokumentov, zlasti člankov in konferenčnega gradiva ter novih oblik elektronskega
poslovanja knjižnice.
Prirast gradiva
Letni prirast tiskanega knjižničnega gradiva je 1.059 enot na FE in 793 enot na FRI. Opažamo
zniževanje prirasta tiskanega gradiva. Po našem mnenju lahko iščemo vzrok v zagotavljanju različnih
elektronskih informacijskih virov z možnostjo poizvedovanja z računalnikov vključenih znotraj
računalniške mreže UL in tudi preko storitve Oddaljenega dostopa do informacijskih virov
(konzorcijske nabave) ter dosegljivost drugih relevantnih informacijskih virov preko WWW.
Sodelovanje v konzorcijih
Knjižnica sodeluje v naslednjih konzorcijih:
- Science Direct (z nakupom revij pri založbe Elsevier v tiskani obliki – 12 naslovov / 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, ki ga sestavljajo CTK 40%, UMB 24%, FE 26,80% in FRI
9,20%.).
- WileyInterscience (z nakupom revij založbe Wiley v tiskani obliki – 2 naslova FE)
- SAGE
- ECO FirstSearch
Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS
Za potrebe vodenja bibliografij raziskovalcev in učiteljev smo v letu 2007 v sistemu COBISS kreirali
1803 zapise in redaktirali 1.119 zapisov (pri redakciji gre v pretežni meri za dodajanje tipologij 2.31 in
2.32 in 2.30 pri zbornikih po navodilih in zahtevah s strani ARRS).
Aktivno smo sodelovali in nudili podporo Osrednjimi specializiranim informacijskim centrom (pretežno
OSICT, OSICN in OSICM) pri verificiranju primarnih dokumentov (zborniki, znanstvene monografije,
dokazila o vabljenih predavanjih in dokazila o recenzijah).
Računalniška oprema
Za potrebe uporabnikov so bili nabavljeni oz. zamenjani trije osebni računalniki. Za uporabnike ima
knjižnica skupaj je na voljo 15 računalnikov, preko katerih lahko dostopajo do različnih informacijskih
virov (katalogov, specializiranih baz podatkov, online revij s celimi besedili ...).
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 2007 smo skupaj z vodstvom FE že sprejeli odločitev o sodelovanju knjižnice v projektu DIZZIS
- Razvoj digitalne zbirke znanstveno-raziskovalnih in strokovnih publikacij (NUK) pri izgradnji testne
zbirke visokošolskih del.
Na področju informacijskega opismenjevanja študentov pa bo potrebno intenzivnejše sodelovanje z
učnim osebjem obeh fakultet in posledično vključevanje informacijskega opismenjevanja študentov v
pedagoški proces oz. v študijske programe, kjer s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami lahko
osebje knjižnice nudi dobro podporo.
3. 5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
V preteklem letu smo s proračunskimi sredstvi in sredstvi fakultete sanirali vertikalo sanitarij v B stavbi
– 1. do 5. nadstropje.
Iz sredstev od tržne dejavnosti smo preuredili štiri kabinete, prenovili dve predavalnici in dva
laboratorija, opremili toplotno postajo z daljinskim vodenjem, zamenjali ventile na delilniku ogrevanja
na B objektu obnovili električne inštalacije, zamenjali okna v stopnišču B stavbe in laboratoriju.
Uredili smo tudi parkirišče na delu kupljenih parcel .
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).
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3.6. Javna naročila
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, je v času od 1. januarja do 31. decembra 2007
poslovala v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. list RS št. 128/06) in izvedla naslednja
javna naročila:
3.6.1. Javna naročila (malih vrednosti - JNMV) za vrednosti do 40.000,00 EUR za nabave blaga in
storitev in za vrednosti do 80.000,00 EUR za nabave gradenj, ko ni potrebna objava na Portalu JN in
TED.
Tabela št. 1: Javna naročila po vrsti naročila

Vrsta javnega
naročila

Znesek v EUR
brez DDV

Znesek v EUR
z DDV

%

Število
JN

Blago

1.473.254,31

1.742.133,19

61

1473

Storitve

1.318.785,96

1.475.692,68

37

911

Gradnje

157.394,70

190.295,05

2

36

Skupaj:

2.949.414,40

3.408.096,24 100

2384

Vir: Arhiv FE – podatki JN za l. 2007.
Izvedenih je bilo 2384 zahtevkov za javna naročila, sklenjenih je bilo 61 letnih javnih naročil za
sukcesivne dobave blaga in storitev, izdanih je bilo 1.671 naročilnic in sklenjenih 30 pogodb.
Grafikon št. 1: Javna naročila (male vrednosti) v letu 2007.

2%
37%

Blago

61%

Storitve
Gradnje

Kot je iz podatkov razvidno, smo v l. 2007 izvedli za 3,4 milijona EUR javnih naročil male vrednosti.
Več kot polovico te vrednosti 61% je šlo za nakupe blaga, 37% predstavljajo storitve, gradnje pa 2 %.

3.6.2. Javni razpisi
V letu 2007 smo izvedli 6 (šest) javnih razpisov (objave na Portalu JN in EU-TED):
 3 (tri) JR za specialno laboratorijsko opremo (1x po postopku s pogajanji, 2x po postopku
izbire ponudb po predhodni objavi) v višini 263.126,63 EUR z DDV,
 2 (dva) JR za računalniško opremo (po postopku izbire ponudb po predhodni objavi) v višini
197.169,29 EUR z DDV,
 1 (en) JR za nabavo električne energije (po odprtem postopku) v višini 198.888,08 EUR z
DDV.
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Skupna vrednost javnih razpisov v letu 2007 je znašala 655.183,99 EUR z DDV.
3.6.3. Skupna vrednost javnih naročil v letu 2007
Tabela št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2007

Vrsta postopka
JNMV

Znesek v EUR
brez DDV

%

2.949.414,40

3.408.096,24

84

545.986,66

655.183,99

16

3.495.401,06

4.063.280,23

100

JR
Skupaj

Znesek v EUR
z DDV

Vir: Arhiv FE – podatki JN za l. 2006, 2007.
Grafikon št. 3: Skupna vrednost javnih naročil v letu 2007.
16%

JNMV

JR

84%

V letu 2007 je bilo skupno izvedenih za 4 milijone evrov javnih naročil, od tega obsegajo javna naročila
male vrednosti kar 84% celotne vrednosti, razpisi pa le 16%.
3.6.4. Primerjava izvedenih javnih naročil 2006 / 2007
Tabela št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2006 in 2007.
LETO

Znesek v EUR z DDV

%

3.665.482,79

100

4.063.280,23

110

2006

2007
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Grafikon št. 4: Primerjava javnih naročil med leti 2006 in 2007.
(Vrednost v milijonih SIT)
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Podatki o javnih naročilih za leto 2007 kažejo, da je bil obseg javnih naročil večji za 10 %. Večja
vrednost javnih naročil je rezultat nakupa nove specialne laboratorijske pedagoške opreme ter
tekočega vzdrževanja poslovne stavbe, ki je obsegalo prenovo nekaterih laboratorijev, predavalnic in
sanitarij.
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