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1. UVOD 
 
Poročilo, ki je pred vami, je razdeljeno na predstavitev ter oceno realizacije po posameznih področjih 
delovanja Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v letu 2014 skupaj s poročilom o 
kakovosti. Letnemu poročilu je priložena tudi ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ in 
računovodsko poročilo.  

 
Za nami je leto, ki so ga poleg splošne recesije v državi in po svetu, zaznamovali tudi številni novi 
ukrepi, ki so imeli za posledico zmanjšano financiranje pedagoške in znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti, pa tudi odločba sodišča za izplačilo prve polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij ter 
sproščeno izplačilo napredovanj zaposlenih, zato je bilo delo Fakultete precej oteženo, a smo poslovno 
leto kljub vsemu zaključili skladno z zastavljenimi cilji. K temu so pripomogli restriktivni ukrepi pri 
poslovanju in varčevanje ter zelo dobri pedagoški in znanstvenoraziskovalni rezultati delavcev, 
sodelavcev in študentov Fakultete, ki so navedeni v nadaljevanju Letnega poročila.  
 
Bili smo uspešni pri pridobivanju novih znanstvenoraziskovalnih programov in projektov ter izvajanju 
obstoječih. Pričeli smo z izvajanjem novega študijskega programa Multimedija skupaj s Fakulteto za 
računalništvo in informatiko ter se trudili, da je naše pedagoško delo potekalo kar najbolj kakovostno. 
Izvedli smo številne promocijsko-izobraževalne dogodke, seminarje in delavnice za zunanje partnerje 
in bodoče študente ter s tem krepili ugled in prepoznavnost Fakultete v javnosti.  

 
Leto je pomembno zaznamovala selitev Fakultete za računalništvo in informatiko na novo lokacijo, 
tako je Fakulteta pridobila nove prostore za izvajanje pedagoške in znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti. Nekaj poslovnih prostorov smo oddali tehnološkim podjetjem, ki bodo sodelovala s 
Fakulteto na raziskovalnem področju. 
 
Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov Fakultete pa so poleg pedagoških in raziskovalnih 
sodelavcev nedvomno zaslužni tudi sodelavci in sodelavke v strokovnih službah Tajništva, ki nudijo 
kakovostno upravno-administrativno in tehnično podporo pri izvajanju osnovne dejavnosti Fakultete.  

 
Letno poročilo je pripravljeno v skladu z  Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 
naslednji), Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, in naslednji), Pravilnikom o 
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni 
list RS, št. 115/02, in naslednji), Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskih 
proračunov ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. in naslednji) in uredbo.  

 
Poslovanje Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je v l. 2014 potekalo v skladu z 
zastavljenimi cilji, kar je razvidno iz kazalcev poslovanja, navedenih v prilogi.  
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2. POSLANSTVO IN VIZIJA  
 
 
Poslanstvo Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko 
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje 
ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh 
področjih znanosti in tehnike. Na teh področjih skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z 
razvojem slovenske strokovne terminologije. 
 
Na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično 
misleče vrhunske znanstvenike in strokovnjake, ki so usposobljeni za vodenje trajnostnega razvoja, ob 
upoštevanju izročila evropskega razsvetljenstva in humanizma ter ob upoštevanju človekovih pravic. 
Posebno skrb namenja razvoju talentov. 
 
Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij. Izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti 
in tehnike z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Tako prispeva svoj delež v 
slovensko in svetovno zakladnico znanja in iz nje prenaša znanje med študente in druge uporabnike. 
 
Sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, z 
državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo. S tem pospešuje uporabo svojih 
raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter prispeva k družbenemu razvoju. Z dejavnim odzivanjem 
na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe. 
 
Poslanstvo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je izvajanje akreditiranih študijskih 
programov s področja elektrotehnike in znanstvenoraziskovalnega dela ter učinkovit prenos znanj v 
prakso. Ustvarjamo najboljše kadre s področja elektrotehnike in izvajamo inovativne 
znanstvenoraziskovalne programe in projekte doma in v tujini.  

 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani gradi svojo akademsko odličnost z izstopajočim 
teoretičnim in empiričnim raziskovalnim delom, obsežnim publiciranjem znanstvenih in strokovnih 
prispevkov ter z uspešnim prenosom rezultatov raziskovalnega dela v izobraževalni proces in v 
prakso. 

 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani svoje raziskovanje, izobraževanje, javno delovanje in 
razmerja med člani utemeljuje na načelih Poslanstva Univerze v Ljubljani (vir: Strategija UL, 2012-
2020), in tako: 

 
• goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo 

kakovost;  
• izpolnjuje najvišja etična merila na vseh področjih znanosti;  
• skrbi za utrjevanje nacionalne samobitnosti, posebej z razvojem slovenske strokovne 

terminologije; 
• na osnovi lastnega raziskovanja ter domačih in tujih raziskovalnih dosežkov izobražuje kritično 

misleče vrhunske znanstvenike in strokovnjake, in posebno skrb namenja razvoju talentov; 
• izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi 

ustanovami;  
• sodeluje z organizacijami iz gospodarstva in storitvenih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju, 

z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi ter civilno družbo;  
• pospešuje uporabo svojih raziskovalnih in izobraževalnih dosežkov ter tako prispeva k 

družbenemu razvoju;  
• z dejavnim odzivanjem na dogajanja v svojem okolju predstavlja kritično vest družbe. 
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Vizija Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko 
 
Naša vizija je doseganje odličnih uspehov na področju elektrotehniškega izobraževanja, izmenjava 
dosežkov na področju znanosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami, 
ugledna mednarodna odmevnost pri rezultatih znanstvenoraziskovalnega dela doma in v tujini ter še 
uspešnejše sodelovanje z gospodarstvom, vlado in lokalnimi skupnostmi ter z drugimi ustanovami 
civilne družbe, v želji prispevati k čim večjemu družbenemu in znanstvenoraziskovalnemu razvoju in 
napredku v Sloveniji.  

 
Prihodnost vidimo tudi v uvajanju številnih novih oblik vseživljenjskega izobraževanja in 
usposabljanja, ki s pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij omogoča še intenzivnejši prenos 
znanja v prakso ter učenje od doma. 
 
Na Fakulteti se bomo še naprej trudili za izboljšavo znanstvene in pedagoške odličnosti ter za 
doseganje še večje mednarodne prepoznavnosti in povečanje prenosa ustvarjenega znanja v prakso. 
Ena od ključnih nalog je nadaljnja internacionalizacija fakultete in doseganje vodilne vloge na 
področju elektrotehnike med univerzami v regiji. 
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3. IZVEDENE DEJAVNOSTI V LETU 2014 s samoevalvacijo 

 
3.1  PO DEJAVNOSTIH 

 
3.1.1 Izobraževalna dejavnost  

 
Fakulteta izvaja nacionalni program visokega šolstva v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in 
Statutom Univerze v Ljubljani, po načelu avtonomije stroke in načelu matičnosti, ki izhaja iz 
registrirane dejavnosti Fakultete, v okviru Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in sklepa 
Senata Univerze v Ljubljani. 

 
Poleg omenjenih načinov izobraževanja Fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno 
izobraževanje strokovnjakov različnih tehniških strok. V ta namen organizira in izvaja seminarje, 
delavnice in poletne šole. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod 
mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo. 
 
Fakulteta za elektrotehniko je v letu 2014 izvajala na prvi stopnji dodiplomskega študija 4 akreditirane 
programe, na drugi stopnji študija dva akreditirana programa in na doktorskem študiju en akreditiran 
program Elektrotehnika ter sodelovala pri interdisciplinarnih doktorskih študijskih programih. Na 
visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje Multimedijske komunikacije je 
Fakulteta v letu 2014 pridobila dveletno reakreditacijo programa ter začela z aktivnostmi za 
reakreditacijo ostalih študijskih programov na 1. in 3. stopnji. 
 
Fakulteta je na pobudo prorektorja akreditirala dva izbirna predmeta, namenjena študentom 
netehniških fakultet Univerze v Ljubljani. 
 
Fakulteta je v letu 2014 začela z uvajanjem predavanj v angleščini pri nekaterih predmetih na drugi 
stopnji. Predavanja za tuje študente pri večini predmetov na prvi in drugi stopnji so se še vedno 
izvajala v angleščini samo s konzultacijami. 
 
Na Fakulteti je bila uvedena e-učilnica ''e.FE''. 
 
Fakulteta za elektrotehniko UL je zmanjšala število vpisnih mest na vseh razpisanih programih na 
podlagi analize o uspešnosti študentov, vpisanih v 1. letnik. Zaradi manjšega števila vpisnih mest sta 
se zmanjšali število študentov, ki se zaradi neuspešnosti izpisujejo pred koncem študijskega leta, in 
število fiktivno vpisanih študentov, ki niso opravili nobenega izpita. Prehodnost med letniki se je s tem 
povečala. 

 
 

3.1.1.1 Prva stopnja z evalvacijo študijskih programov  
  

Izobraževalno delo na dodiplomskih izobraževalnih programih je v l. 2014 potekalo po sprejetem 
načrtu.  

 
V študijskem letu 2014/2015 Fakulteta izvaja bolonjske dodiplomske študijske programe 1. 

stopnje:  
• Univerzitetni študijski program Elektrotehnika  
• Univerzitetni študijski program Multimedija (v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in 

informatiko) 
• Visokošolski strokovni študijski program Aplikativna elektrotehnika  
• Visokošolski strokovni študijski program Multimedijske komunikacije  

 
Na Univerzitetni študijski program Elektrotehnika je bilo v študijskem letu 2014/2015 vpisanih 398 
študentov, na univerzitetni študijski program Multimedija (v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo 
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in informatiko) je bilo vpisanih 36 študentov, na visokošolski strokovni študijski program Aplikativna 
elektrotehnika je bilo vpisanih 434 študentov in na visokošolski strokovni študijski program 
Multimedijske komunikacije sta bila vpisana 102 študenta. 
 
Prehodnost vpisanih  študentov:  

Iz 1. letnika univerzitetnega študija  1. stopnje Elektrotehnika 2013/14 je v 2. letnik napredovalo 
73 študentov od 126 prvovpisanih (57,94 %). 

Iz 2. letnika univerzitetnega študija  1. stopnje Elektrotehnika 2013/14 je v 3. letnik napredovalo 
85 študentov od 116 prvovpisanih (73,28 %). 

Iz 1. letnika visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika 2013/14 je v 
2. letnik napredovalo 69 študentov od 160 prvovpisanih (43,13 %). 

Iz 2. letnika visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Aplikativna elektrotehnika 2013/14 je v 
3. letnik napredovalo 63 študentov od 111 prvovpisanih (56,76 %). 

Iz 1. letnika visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije 2013/14 je 
v 2. letnik napredovalo 34 študentov od 44 prvovpisanih (77,27 %). 

Iz 2. letnika visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije 2013/14 je 
v 3. letnik napredovalo 23 študentov od 39 prvovpisanih (58,97 %). 
 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 1. STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

Uvedba novega študijskega programa Multimedija 
Pridobivanje novih študentov, večja konkurenčnost na 

trgu izobraževalnih storitev, sodelovanje s FRI pri 
izvajanju študijskega programa 

Predstavitve študija srednješolcem s strani 
pedagogov in študentov ter sodelovanje pri projektu 

Inženirji bomo! 

Tovrstne aktivnosti imajo pomemben vpliv na izbiro 
študija. 

Vpeljava e.FE (e-učilnica, e-učenje) Sodobni pristopi, nove tehnologije 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave 
in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Zaradi varčevalnih ukrepov smo povečali število 
študentov v skupinah 

Pridobiti bi bilo potrebno več sredstev za izvajanje 
pedagoške dejavnosti 

Zaradi varčevalnih ukrepov postaja pedagoška 
oprema zastarela 

Pridobiti nova sredstva za novo tehnološko pedagoško 
opremo 

 
Zaradi manjšega števila vpisnih mest na vseh programih se je izboljšal povprečni uspeh vpisanih 
študentov. Z nekaterimi dodatnimi ukrepi želi Fakulteta doseči tudi enakomernejšo porazdelitev 
študentov po posameznih študijskih smereh in pri izbirnih predmetih ter tako študentom omogočiti 
boljše pogoje za delo v laboratorijih.  
Fakulteta si prizadeva tudi zvišati zavest in odgovornost študentov z doslednim nadzorom in 
posredovanjem vseh nepravilnosti (prepisovanje, plagiatorstvo) v presojo disciplinski komisiji.  
S spremembami v študentskem informacijskem sistemu so se poenotili postopki pri prijavi na izpitne 
roke in pri vnašanju izpitnih ocen, s čimer se je izboljšala preglednost izvajanja izpitov. 

 
 

3.1.1.2 Druga stopnja z evalvacijo študijskih programov 
 
V letu 2014 (študijsko leto 2014/2015) Fakulteta izvaja dva bolonjska podiplomska študijska 
programa 2. stopnje:  

• Magistrski študijski program Elektrotehnika (redni študij) 
• Interdisciplinarni magistrski študijski program Uporabna statistika (izredni študij) 
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V 1. letnik magistrskega študijskega programa Elektrotehnika se je na osnovi opravljenega izbirnega 
izpita vpisalo 72 diplomantov univerzitetnega študija prve stopnje (56%), 18 diplomantov 
visokošolskega strokovnega študija Aplikativna elektrotehnika (14%), 15 diplomantov starega 
visokošolskega strokovnega študija (12%), 1 diplomant  visokošolskega strokovnega študija 
Multimedijske komunikacije (1%) in 22 diplomantov drugih fakultet (17%).  
 
Prehodnost iz 1. v 2. letnik je bila 77,97 %.  
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 2. STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

Vpeljava e.FE (e-učilnica, e-učenje) Sodobni pristopi, nove tehnologije 

Omejitev števila študentov pri laboratorijskih vajah Možnost kakovostne in varne izvedbe laboratorijskih 
vaj 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Velika izbirnost vsebin povzroča nesorazmernost 
skupin in nesorazmerno obremenjenost 

pedagoškega kadra in zasedenosti prostorov (pod 
in nadobremenjenost) 

Boljša promocija posameznih izbirnih vsebin, s čimer bi 
omogočili dvig kakovosti študija zaradi primerno 

velikih (ne prevelikih) študijskih skupin in bi hkrati tudi 
zagotovili, da se ohranjajo študijske smeri, ki jih je 

smiselno obdržati. 

 
 

3.1.1.3 Tretja stopnja z evalvacijo študijskih programov  
 

V letu 2014 (študijsko leto 2014/2015) je Fakulteta izvajala bolonjski doktorski študijski program 3. 
stopnje Elektrotehnika in sodelovala pri izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega 
programa Bioznanosti, kjer koordinira področje Nanoznanosti ter pri izvajanju interdisciplinarnega 
doktorskega študijskega programa Statistika, kjer koordinira področje Tehniška statistika.  
Na bolonjski doktorski študij 3. stopnje Elektrotehnika je bilo v študijskem letu 2014/2015 vpisanih 57 
študentov: 17 v 1. letnik, 17 v 2. letnik in 23 v 3. letnik. 
V letu 2014 je ta program z oddajo in uspešnim zagovorom doktorske disertacije zaključilo 26 
študentov - doktorandov, ki so tako pridobili znanstveni naslov doktor / doktorica znanosti s področja 
elektrotehnike in 6 s področja Bioznanosti – Nanoznanosti. 

 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: 3. STOPNJA 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

Podaljšanje financiranja mladih raziskovalcev 
ARRS s 3,5 na 4 leta 

Večina mladih raziskovalcev po izteku obdobja financiranja 
zaprosi za polletno podaljšanje, saj se je 3,5-letno obdobje v 

praksi izkazalo za prekratko za izpolnitev vseh študijskih 
obveznosti vključno z objavo znanstvenega članka 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Prekratek čas za izvedbo 3. stopnje-doktorskega 
študija Ponovna uvedba 4-letnega doktorskega programa 

Preveliko število izbirnih predmetov 
Selekcija izbirnih predmetov na najbolj kakovostne 

(uresničeno bo v okviru že prijavljene reakreditacije z 
začetkom v študijskem letu 2015-2016) 
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3.1.1.4 Prejšnji dodiplomski in podiplomski študij 
 

Ker želi Fakulteta študentom prejšnjih študijskih programov olajšati čimprejšnje dokončanje študija, je 
Študijska komisija FE pozvala nosilce predmetov, da za predmete starih programov v vsakem 
izpitnem obdobju razpišejo najmanj po en izpitni rok. 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: PREJŠNJI DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na področju  Obrazložitev vpliva na kakovost 

Študentom z zaostalimi obveznostmi se poskuša na različne 
načine pomagati, da bi čim prej končali študij 

Študenti, ki odlašajo z dokončanjem študija, 
veliko težje zaključijo študij, njihovi rezultati 

so slabši 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in izzivi 
na področju  Predlogi ukrepov za izboljšave 

Številni študenti ne razumejo razlik v različno doseženih 
stopnjah izobrazbe po uvedbi bolonjskega študija. 

Ustreznejša izbira naslovov, ki bo omogočala 
boljšo primerljivost stopnje izobrazbe 

 
 

3.1.1.5 Internacionalizacija v izobraževalni dejavnosti 
 

Fakulteta za elektrotehniko UL si prizadeva povečati število študentov v mednarodnih izmenjavah, 
tako slovenskih študentov, ki bi del študijskega procesa opravili v tujini, kot tudi tujih študentov, ki bi 
del študija opravili na FE. Fakulteta ima v ta namen mednarodno pisarno s koordinatorjem za 
mednarodne izmenjave ter sodelavko v Študijskem sektorju. Izvajamo pa aktivnosti, da se bodo 
nekateri predmeti na drugi stopnji izvajali tudi v angleščini. 
 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST: INTERNACIONALIZACIJA V IZOBRAŽEVALNI 
DEJAVNOSTI 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju  Obrazložitev vpliva na kakovost 

Načrtovano izvajanje nekaterih predmetov v 
angleščini 

Ohranjanje že utečenih izmenjav študentov s tujimi 
univerzami in vzpostavljanje novih povezav. Povečanje 
števila tujih študentov v izmenjavi, internacionalizacija 

študija, boljše možnosti za gostovanja v tujini za 
slovenske študente. 

Preverjanje možnosti mednarodne akreditacije 
katerega izmed programov 

Primerljivost z dobrimi tujimi univerzami in izboljšane 
možnosti za privabljanje tujih študentov 

Podpisovanje sporazumov s tujimi fakultetami in 
univerzami o izmenjavi študentov in zaposlenih 

Bolj kakovostno izvajanje izmenjav ter mednarodnega 
sodelovanja 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju  Predlogi ukrepov za izboljšave 

Finančne in zakonske omejitve glede izvajanja 
nekaterih predmetov v angleščini 

Sprememba zakonodaje in večja podpora Univerze 
izvajanju nekaterih predmetov v angleščini 

Nepripravljenost tujih univerz za sodelovanje, ker 
se predavanja ne izvajajo tudi v angleščini, kar 

vodi v zmanjšanje mobilnosti in 
internacionalizacije fakultete 

Sprememba zakonodaje in večja podpora Univerze 
izvajanju nekaterih predmetov v angleščini 
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3.1.1.6 Nagrade in priznanja na pedagoškem področju 
 

Nagrade Univerze v Ljubljani  
 
• Zaslužni profesor: akademik prof. dr. Tadej Bajd 

 
• Zlata plaketa: prof. dr. Damijan Miklavčič 

 
• Svečana listina: doc. dr. Vito Logar 
 
Svečana listina Univerze v Ljubljani za najboljši študijski uspeh  
 
• Dora Domanjko   
• Jure Sokolič  
• Marko Jošt   
• Katja Pretnar  
 
Vidmarjeve nagrade  
 
• Mentor praktičnega izobraževanja: g. Samo Čarman iz podjetja CGS plus d.o.o.  
• Za asistenta: doc. dr. Miha Fošnarič.  
• Za učitelja: prof. dr. Tadej Tuma. 
 
  
3.1.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost 

 
Raziskovalno delo na Fakulteti poteka v okviru fakultetnih laboratorijev ter programskih in 
raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 33 raziskovalnih laboratorijev, v 
katerih sodelujejo na področju raziskovalnega dela pedagoški in znanstveni delavci, raziskovalci, 
mladi raziskovalci in drugi znanstveni sodelavci.  

Raziskovalne programe in projekte izvajamo v okviru razpisov ministrstev in agencij RS, sodelujemo 
s slovensko industrijo in smo vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske 
skupnosti. 

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. Na Fakulteti deluje 33 
raziskovalnih laboratorijev, v okviru katerih se je izvajalo 14 raziskovalnih programov in en 
infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 41 raziskovalnih projektov Javne agencije za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od 26 temeljnih in 15 aplikativnih).  

Fakulteta sodeluje pri 13 projektih 7. okvirnega programa Evropske unije, pri 21 drugih projektih v 
sodelovanju s partnerji iz Evropske unije, izvaja pa tudi projekte v okviru internacionalizacije in 
kakovosti Univerze v Ljubljani.  

Na Fakulteti sta potekala 2 bilateralna projekta, ki sta bila izvedena z raziskovalci iz 2 držav, in 120 
tržnih projektov za domača in tuja podjetja. 

Na Fakulteti se je v letošnjem letu usposabljalo 56 mladih raziskovalcev, od tega 8 mladih 
raziskovalcev iz gospodarstva, v tukajšnjih prostorih je potekalo še 5 seminarjev in konferenc.  

V sklopu projekta Po kreativni poti do praktičnega znanja so interdisciplinarne ekipe študentov 
sodelovale pri izvedbi 9 projektov, ki jih je s partnerskimi podjetji prijavila in pridobila Fakulteta za 
elektrotehniko. Namen projektov je bil omogočiti študentom, da pridobijo praktična znanja in izkušnje 
ter razvijejo kompetence v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev s 
Fakultete in delovnih mentorjev iz podjetij so študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo 
raznolikih praktičnih problemov podjetij. 
 
Vse to nam omogočajo vrhunski kadri ter sodobna opremljenost laboratorijev in razvejana dejavnost 
Fakultete, ki pokriva področja elektroenergetike, fotovoltaike, elektronike, mikroelektronike, 
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optoelektronike, mikrosenzorike in nanostruktur, mehatronike, vgrajenih sistemov, inteligentnih 
sistemov, avtomatike in robotike, meroslovja in tehniške kakovosti, biomedicinske tehnike in 
informatike, informacijskih in komunikacijskih ter multimedijskih sistemov. 

 
V letu 2014 je bila Fakulteta vključena v 14 raziskovalnih programov v skupnem obsegu 
programskega financiranja 1,72 milijona EUR oziroma 30,03 FTE (v letu 2013 1,59 milijona EUR 
oziroma 27,43 FTE). Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter 
sodeluje pri 2 raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut »Jožef Stefan«. Fakulteta izvaja tudi 
infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (1 FTE) v okviru infrastrukturnega programa 
mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). Z letom 2014 se je zaključilo 7 
raziskovalnih programov in 1 infrastrukturni program. Na podlagi Javnega poziva za predložitev 
raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih 
programov so bili s strani ARRS  izbrani v financiranje za obdobje naslednjih štirih do šestih let 
(Tabela 3.1.2-1) naslednji programi. 
 
Tabela 3.1.2-1: Raziskovalni programi na FE v letu 2014, obseg*** in trajanje financiranja 

ŠIFRA NAZIV PROGRAMA FTE FTE FE TRAJANJE 
P2-0246 Algoritmi in optimizacijski postopki v 

telekomunikacijah 

5,04 5,04 1.1.2009 - 31.12.2014 

P2-0228** Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju 2,35 2,09 1.1.2009 - 31.12.2014 
P2-0249 Elektroporacija v biologiji, biotehnologiji in 

medicini 

3,10 3,10 1.1.2009 - 31.12.2014 

P2-0197 Fotovoltaika in elektronika 3,00 3,00 1.1.2009 - 31.12.2014 
P2-0232** Funkcije in tehnologije kompleksnih sistemov 2,30 2,10 1.1.2009 - 31.12.2014 
P2-0225 Metrologija in kakovost 1,36 1,36 1.1.2009 - 31.12.2014 
P2-0219 Modeliranje, simulacija in vodenje procesov 1,80 1,80 1.1.2009 - 31.12.2014 
P2-0356 Elektroenergetski sistemi 1,55 1,55 1.1.2013 - 31.12.2015 
P2-0250** Metrologija in biometrični sistemi  1,55 1,17 1.1.2013 - 31.12.2017 
P2-0244 Mikrostrukture in nanostrukture 1,38 1,38 1.1.2014 - 31.12.2017 
P2-0258 Pretvorniki električne energije in regulirani 

pogoni 

2,14 2,14 1.1.2014 - 31.12.2017 

P2-0095* Vzporedni in porazdeljeni sistemi 4,00 0,25 1.1.2014 - 31.12.2016 
P2-0073* Reaktorska fizika 4,80 0,10 1.1.2014 - 31.12.2019 
P2-0257 Sistemi na čipu z integriranimi mikromehanskimi, 

z optičnimi, z magnetnimi in z elektrokemijskimi 
senzorji 

4,95 4,95 1.1.2014 - 31.12.2019 

  Skupaj   30,03   
  Skupaj vrednostno v EUR     1.718.943,66 
*programi, pri katerih Fakulteta sodeluje in koordinira IJS    
**programi, pri katerih sodeluje druge inštitucije inje  
koordinator Fakulteta 

   

(neoznačeno)program izvaja Fakulteta sama    
*** upoštevan obseg po odobrenem  povečanem financiranju 
 
Povečanje financiranja raziskovalnih programov je bilo Fakulteti odobreno na podlagi raziskovalne 
uspešnosti raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev (v nadaljevanju: znanstveni kriterij) in 
družbeno-ekonomske oziroma kulturne relevantnosti raziskovalnih rezultatov raziskovalca oziroma 
skupine raziskovalcev (v nadaljevanju: relevančni kriterij). Dodatno sofinanciranje programskih 
skupin je bilo Fakulteti odobreno na podlagi vpetosti članov programskih skupin v potekajoče projekte 
okvirnih programov EU, kot je razvidno iz Tabele 3.1.2-2. 
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Tabela 3.1.2-2: Povečanje financiranje programskih skupin na FE v letu 2014 na podlagi 
znanstvenega in relevančnega kriterija. 

ŠIFRA NAZIV PROGRAMA Vrednost v EUR 
P2-0197 Fotovoltaika in elektronika 39.943,92 
P2-0225 Metrologija in kakovost 3.619,08 
P2-0228 Analiza in sinteza gibanja pri človeku in stroju 27.779,79 
P2-0244 Mikrostrukture in nanostrukture 2.312,19 
P2-0246 Algoritmi in optimizacijski postopki v 

telekomunikacijah 
45.234,54 

P2-0250 Metrologija in biometrični sistemi 15.615,66 
P2-0356 Elektroenergetski sistemi 20.675,67 
Skupaj  155.180,85 

 
 

3.1.2.1 Raziskovalni projekti ARRS 
 

Na Fakulteti je bilo v letu 2014 skupaj aktivnih 41 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno 
dejavnost (ARRS): od tega 25 temeljnih in 16 aplikativnih (Tabela 3.1.2-3).  
 
Pri 12 od teh 41 projektov se je financiranje v letu 2014 končalo, kar 12 projektov pa je bilo novih, z 
začetkom izvajanja 1. julija 2014 in financiranjem do 30. junija 2017. Pri 13 projektih je bila Fakulteta 
samostojna izvajalka ali koordinatorka. 
 
Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2014 znašal 850 tisoč EUR oziroma 12,09 FTE, kar 
predstavlja – kljub uspešnemu pridobivanju novih projektov – nadaljevanje izrazitega trenda 
zmanjševanja financiranja raziskovalnih projektov ARRS (v letu 2013 784 tisoč EUR oziroma 14,23 
FTE). V letu 2014 se je zaključilo financiranje kar 12 projektov ARRS, zato je kljub načrtovanim 
prijavam na nove razpise znižanje obsega letnega financiranja raziskovalnih projektov realno 
pričakovati tudi v tem letu. 
 

Tabela 3.1.2-3: Raziskovalni projekti ARRS na FE v letu 2014, obseg in trajanje financiranja 

Oznaka Ime projekta Trajanje FTE FE FTE 
2014 

J3-6794 Celična energijska presnova kot tarča za 
zdravljenje raka: genski in farmakološki pristop 

1.7.2014―30.6.2017 0,37 0,94 

L7-6858 DriveGreen: Razvoj aplikacije za spodbujanje 
eko-vožnje pri prehodu v nizkoogljično družbo 

1.7.2014―30.6.2017 0,20 0,94 

J7-6781 KVANTITATIVNA ANALIZA POŠKODB 
BELE MOŽGANOVINE 

1.7.2014―30.6.2017 0,43 0,53 

J3-6793 Novi pristopi radiosenzibilizacije tumorjev z 
gensko terapijo 

1.7.2014―30.6.2017 0,07 0,36 

J5-6814 Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja 
problemov s področja trojne narave predstavitev 
naravoslovnih pojmov 

1.7.2014―30.6.2017 0,05 0,41 

J2-6758 Razvoj in in vitro karakterizacija multimodalnih 
magnetnih nanodelcev za dostavo učinkovin in 
označevanje celic 

1.7.2014―30.6.2017 0,43 0,81 

J7-6783 Razvoj in optimizacija izolacije biotehnološko 
uporabnih molekul iz bakterijskih celic z 
metodo elektroporacije 

1.7.2014―30.6.2017 0,33 0,41 

J3-6795 Teksturna analiza dinamike lezij dojk z ultra-
hitrim zajemom MR slik 

1.7.2014―30.6.2017 0,17 0,36 
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J1-6728 Vpliv anorganskih nanodelcev na biološke 
membrane 

1.7.2014―30.6.2017 0,09 0,94 

J1-6732 Zajem mikrobnih encimov udeleženih v 
učinkoviti razgradnji kompleksnih rastlinskih 
polimerov s transkriptomiko in de-novo 
rekonstrukcijo na nivoju združb 

1.7.2014―30.6.2017 0,05 0,66 

J3-5505 Elektrokemoterapija globoko ležečih tumorjev 1.8.2013―31.7.2016 0,32 0,82 
L7-5459 Grafovski modeli in algoritmi pri 

parametriziranju baznih postaj mobilne 
telefonije četrte generacije 

1.8.2013―31.7.2016 0,41 1,65 

L2-5471 Inteligentni robot za trening hoje 1.8.2013―31.7.2016 0,82 1,64 
J2-5495 Merjenje psihofizioloških parametrov kot 

vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega 
testiranja 

1.8.2013―31.7.2016 0,29 0,82 

J2-5466 Nanostrukture za visokoučinkovite 
fotonapetostne generatorje 

1.8.2013―31.7.2016 1,32 1,64 

J2-5482 Napetostno nastavljivi feroelektrični plastni 
kondenzatorji za prilagodljive mikrovalovne 
antene 

1.8.2013―31.7.2016 0,29 1,47 

L2-5571 Novi materiali za tiskane senzorje in indikatorje 
ter njihova integracija v pametne tiskovine 

1.8.2013―31.7.2016 0,15 1,47 

L2-5476 Optimizacija stroškov porabe energije za 
hladilno tehniko v nakupovalnih središčih 

1.8.2013―31.7.2016 0,65 1,64 

L7-5534 RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ ZA 
DETEKCIJO, KVANTIFIKACIJO IN 
VREDNOTENJE BAKTERIOFAGOV 

1.8.2013―31.7.2016 0,24 1,47 

J7-5497 Selektivni in hiperobčutljivi mikrokapacitivni 
senzorski sistem za ciljno detekcijo molekul v 
atmosferi 

1.8.2013―31.7.2016 0,88 1,47 

J2-5473 SLIKOVNO VODENI ENDOVASKULARNI 
POSEGI 

1.8.2013―31.7.2016 1,30 1,64 

L2-5481 Uporaba brezžičnih senzorskih naprav za 
spremljanje gibanja in biološko povratno 
vezavo 

1.8.2013―31.7.2016 0,41 1,64 

L2-5472 Vizualna analiza neurejenih farmacevtskih 
tablet v masovnih proizvodnih procesih 

1.8.2013―31.7.2016 0,82 1,64 

J3-4211 Antiangiogena genska terapija raka: tarčno 
zdravljenje z uporabo elektroporacije in 
magnetnih nanodelcev kot dostavnih sistemov 

1.7.2011―30.6.2014 0,05 0,74 

L7-4009 Funkcionalizacija biomedicinskih vzorcev s 
termodinamsko neravnovesno plinsko plazmo 

1.7.2011―30.6.2014 0,05 0,74 

J4-4324 Genska elektrotransfekcija mišice - od analize 
na posameznih celicah do numerične 
optimizacije parametrov v tkivu 

1.7.2011―30.6.2014 0,50 0,83 

J1-4109 Interakcije med nanodelci z različno površino in 
modelnimi biološkimi sistemi 

1.1.2011―30.6.2014 0,12 1,06 

L2-4072 Kompleksni hiperspektralni sistem za 
avtomatsko analiziranje in vodenje procesov 
oblaganja farmacevtskih pelet 

1.7.2011―30.6.2014 0,24 0,83 

L3-4299 Medoperacijski nadzor delovanja vidnega živca 
med nevrokirurško operacijo s 
fotopletizmografijo:  razvoj nove aplikacije za 
varovanje vida med operacijo 

1.7.2011―30.6.2014 0,21 0,41 
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L2-4122 Mikrosistem za uvajanje zdravila 1.7.2011―30.6.2014 0,83 0,83 
J3-4108 Mikrovezikli kot dejavniki tveganja 

sekundarnih tromboembolij 
1.1.2011―30.6.2014 0,00 0,41 

J1-4136 Modifikacije površine kovinskih biomaterialov 
in njihove interakcije z bio-okoljem 

1.7.2011―30.6.2014 0,06 0,83 

J2-4273 Oksidne pasivne in aktivne komponente za 
transparentno elektroniko 

1.7.2011―30.6.2014 0,15 0,74 

J5-4281 RAZKORAK Longitudinalna raziskava 
kompetenčnega potenciala univerzitetnih 
diplomantov in razkoraka med aktualiziranimi 
kompetencami in potrebami na trgu dela v 
tehniki, izobraževanju in zdravstvu 

1.7.2011―30.6.2014 0,05 0,53 

L2-4263 Razvoj konceptov aktivnega distribucijskega 
omrežja v odprti storitveni platformi 

1.7.2011―30.6.2014 0,17 0,83 

J4-4115 Razvoj naprednih elektrokemičnih senzorjev za 
raziskave razvoja in delovanja možganov v in 
vitro in in vivo pogojih 

1.7.2011―30.6.2014 0,14 0,74 

L2-4314 Razvoj novih tehnologij za odstranjevanje 
patogenih mikrobov in toksinov iz različnih 
vodnih virov 

1.1.2011―30.6.2014 0,25 0,74 

L2-4105 Razvoj programa za numerično modeliranje 
elektroporacije in vivo ter njegova validacija in 
silico elektroporacija 

1.7.2011―30.6.2014 0,41 0,83 

J1-4131 Sinteza, karakterizacija in uporaba novih 
rutenijevih spojin v elektrokemoterapiji 
tumorjev 

1.7.2011―30.6.2014 0,40 0,83 

L2-4289 Sistem za merjenje in nadzor kvalitete storitve 
in kvalitete uporabniške izkušnje v 
večpredstavnostnih komunikacijskih okoljih 

1.7.2011―30.6.2014 0,26 0,83 

J2-4284 Učenje, analiza in detekcija gibanja v okviru 
hierarhične kompozicionalne vizualne 
arhitekture 

1.7.2011―30.6.2014 0,30 0,83 

 Skupaj FTE 12,09 12,09 32,62 
  Skupaj vrednostno v EUR 849.528,84   

 
 

3.1.2.2 Mladi raziskovalci 
 

V letu 2014 se je na Fakulteti usposabljalo 64 mladih raziskovalcev iz programa ARRS in  mladih 
raziskovalcev iz gospodarstva. Med njimi je 11 mladih raziskovalcev iz programa ARRS in 8 mladih 
raziskovalcev iz gospodarstva zaključilo usposabljanje. Fakulteta je v letu 2014 pridobila 12 novih 
mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so pričeli z usposabljanjem jeseni. 
 
 

3.1.2.3 Mednarodni projekti 
 

Fakulteta je bila v letu 2014 vključena v 34 projektov EU: 13 projektov 7. okvirnega programa (FP7), 
6 projektov programa COST, 3 projekte programa TEMPUS, 4 projekte programa metroloških 
raziskav (EMRP), 3 pojekte programa ERASMUS +, 2 projekta programa SEE ter po 1 projekt 
programov AAL, ALPINE SPACE, CIP, INTERREG in IPA (Tabela 3.1.2-6). Obseg financiranja 
izvajanja teh projektov na Fakulteti je v letu 2014 znašal 1,62 milijona EUR. 
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Tabela 3.1.2-6: Mednarodni projekti, v katerih je v letu 2014 sodelovala FE. 

VRSTA 
PROGRAMA 

Kratica Trajanje Vrsta 
sodelovanja 

Alpine Space ALPSTORE 2012-2014 partner 

CIP GEN6 2012-2015 partner 

COST 3D-ConTourNet 2012-2016 partner 

COST EP4Bio2Med 2012-2016 koordinator 

COST TObeWELL 2012- 2016 partner 

COST SaPPART 2013-2017 partner 

COST LUDI 2013-2017 partner 

COST SCOPES 2014  partner 

EMRP MeteoMet 2011-2014 partner 

EMRP NOTED 2012-2015 partner 

EMRP SIB64 METefnet 2013-2016 partner 

FP 7 FI-STAR 2013-2015 partner 

FP 7 INCREASE 2013-2016 partner 

FP7 MetaPV 2009-2015 partner 

FP7 APRAISE 2011-2014 partner 

FP7 SMART  2011-2014 partner 

FP7 CareToy 2011-2015 partner 

FP7 Fast track 2012-2015 partner 

FP7 CYBERLEGs 2012-2015 partner 

FP7 RESPECT 2012-2015 partner 

FP7 WINSMART 2012-2016 partner 

FP7 ASTERICS 2012-2015 partner 

FP7 SOLARROK 2012-2015 partner 

INTERREG ENGAGE 2012-2014 partner 

SEE SEE TV-WEB 2012-2014 koordinator 

SEE SIVA 2012-2014 partner 

TEMPUS RICUM 2011-2014 partner 

TEMPUS HUTON 2012-2015 partner 

TEMPUS BME-ENA 2013-2016 partner 

EMRP MeteoMet2 2014-2017 partner 

FP7 TETRACOM 2013-2016 partner 

ERASMUS+ VET4APPS 2014-2016 partner 

ERASMUS+ OnCreate 2014-2017 partner 

ERASMUS+ SCORE 2020 2014-2016 partner 
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3.1.2.4 Bilateralni projekti 
 

Na Fakulteti smo v letu 2014 sodelovali v 3 bilateralnih projektih z raziskovalnimi ustanovami iz 2 
tujih držav (Tabela 3.1.2-7). V primerjavi z letom 2013, ko je potekalo kar 12 bilateralnih projektov, 
gre za izrazito zmanjšanje, ki je predvsem posledica močno skrčenega obsega razpisovanja bilateralnih 
projektov s strani ARRS. Na Fakulteti takšno krčenje obžalujemo, saj uradno sodelovanje v 
bilateralnih projektih ARRS kljub tudi že prej nizki ravni financiranja  spodbuja mobilnost zaposlenih 
in različne oblike zelo plodnega sodelovanja (skupne publikacije, mentorstva oziroma somentorstva, 
sodelovanje v komisijah za doktorate, vabljena predavanja, priprava novih projektov, druge oblike 
projektnega sodelovanja).  
Na Fakulteti se je nadaljevalo tudi delovanje Evropskega laboratorija za uporabo pulznih 
električnih polj v biologiji in medicini (LEA-EBAM), katerega delovanje sofinancirata Francoska 
raziskovalna agencija (CNRS) in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Ob koncu leta 
2014 je bil sprejet sklep o podaljšanju financiranja laboratorija do konca leta 2018. 
 

Tabela 3.1.2-7: Bilateralni projekti, v katerih je v letu 2014 sodelovala FE. 

Šifra Laboratorij Država Trajanje 
BI-FR/13-14-PROTEUS-010 LBK Francoska republika 1.1.2013 - 31.12.2014 
BI-US/13-14-024 LPVO ZDA 1.1.2013 - 31.12.2014 
BI-US/14-15-016 LBK ZDA 1.1.2014-31.12.2015 

 
 

3.1.2.5 Raziskovalno in razvojno sodelovanje z gospodarstvom 
 
Fakultetni laboratoriji izvajajo različne oblike raziskovalnega in razvojnega sodelovanja s slovensko 
industrijo: usposabljajo mlade raziskovalce iz gospodarstva, sodelujejo v centrih odličnosti, 
tehnoloških platformah in mrežah, izvajajo raziskovalno razvojne projekte. K projektnemu 
sodelovanju bistveno pripomorejo razpisi ministrstev in agencij, ki spodbujajo skupno kandidaturo na 
razpisih ali vključevanje komplementarnih partnerjev, bodisi inštitucij znanja bodisi gospodarskih 
družb: predvsem sofinanciranje in partnerstvo na aplikativnih projektih ARRS, nekateri razpisi MIZŠ 
(npr. raziskovalci na začetku kariere) ter razpisi TIA. V letu 2014 je imela Fakulteta s slovenskimi in 
tujimi podjetji sklenjenih 120 različnih pogodb v skupnem obsegu 3,16 milijona EUR, od tega 2,95 
milijona EUR z domačimi in 214,7 tisoč EUR s tujimi partnerji. Obseg financiranja in dinamika 
izvajanja tržnih projektov sta zelo raznolika. Prevladujejo manjši projekti okrog deset tisoč EUR 
(približno polovica), nekateri projekti pa znašajo tudi nad sto tisoč EUR. Večina projektov traja vsaj 
eno leto, nekateri nekaj mesecev, nekateri pa več let. Projektno sodelovanje z industrijo predstavlja za 
Fakulteto pomemben delež prihodka. Obseg sodelovanja Fakultete z gospodarstvom na podlagi 
pogodb s podjetji je v letu 2014 narasel okoli 7 odstotkov glede na l. 2014. 
 

3.1.2.6 Znanstvene in strokovne objave, citati in patenti 
 
Člani Fakultete so v letu 2014 objavili 148 znanstvenih člankov v revijah s faktorjem vpliva po JCR in 
dve znanstveni monografiji pri priznanih mednarodnih založbah, podeljeni pa so jim bili tudi trije tuji 
in mednarodni patenti. Med znanstvenimi članki so bili štirje objavljeni v revijah, ki se po faktorju 
vpliva uvrščajo na prvo ali drugo mesto svojega področja, skupaj 63 člankov pa v revijah, ki se 
uvrščajo v prvi kvartil svojega področja. Kljub nekaj manjšemu skupnemu številu člankov kot leta 
2013 je število člankov v prvem kvartilu zraslo, kar priča o vse višji kvaliteti 
znanstvenoraziskovalnega dela. 
 
Znanstvena dela članov Fakultete, objavljena v letu 2014, so doslej prejela že 64 čistih citatov, vsa 
dela, objavljena v letih od 2000 do 2014, pa skupaj 3245 čistih citatov (Tabela 3.1.2-8). 
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Tabela 3.1.2-8: Število objavljenih člankov v revijah s faktorjem vpliva in število prejetih čistih 
citatov po letih, 2000-2014. 

Leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Objavljenih člankov 78 86 81 115 97 103 95 115 147 121 154 166 168 186 148 
Od tega v 1. kvartilu IF 21 25 31 25 33 30 29 33 58 41 48 55 58 61 63 
Prejetih čistih citatov 225 286 345 424 545 720 911 1104 1281 1668 2049 2648 2859 3252 3245 

 
Monografije, izdane v l. 2014: 
 
1. T. Bajd, I. Bratko, S. Dragan, J. Lenarčič, M. Mihelj, M. Munih, J. Trontelj, F. Solina, A. Ude: 
Robotika in umetna inteligenca, Slovenska matica, 2014. 
 
2. R. Karba, G. Karer, T. Bajd, J. Kocijan, M. Karer Žagar: Terminološki slovar avtomatike, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Društvo avtomatikov Slovenije, 2014. 
 
3. E. Stojmenova. User-centred design for e-health applications for elderly people. Saarbrücken: 
Lambert Academic Publishing, 156 str., 2014. 
 
4. M. Mihelj, D. Novak, S. Beguš. Virtual reality technology and applications (Intelligent systems, 
control and automation, vol. 68). Dordrecht: Springer, 231 str., 2014. 
 
 

3.1.2.7 Nagrade in priznanja 
 
 
Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 
 
Prvo mesto je prejel projekt Enolyse (sistem za nadzor fermentacije vina,  ki zajema senzor za 
merjenje sladkorja ter mobilno in spletno aplikacijo za spremljanje poteka fermentacije). Člani 
podjetniške skupine in prejemniki nagrade so diplomanti Fakultete za elektrotehniko: Jaka Ogorevc, 
Martin Blazinšek in Primož Zajec. 
 
Univerzitetna Prešernova nagrada 
 
• Janja Dermol, za delo Matematično modeliranje permeabilizacije celične membrane in preživetja 

celic, mentor prof. dr. Damijan Miklavčič 
 
Fakultetne Prešernove nagrade  
 
• Matic Žirovec, za delo  Brezžični sistem za merjenje temperature in relativne vlažnosti v zaščitnih 

oblačilih, mentor doc. dr. Gregor Geršak in somentor izr. prof. dr. Andrej Kos 
 
• Rok Kimovec, za delo Brezžično napajanje električnih naprav prek optičnega vlakna, mentor 

doc. dr. Marko Jankovec 
 
• Nejc Suhadolnik, za delo Analiza bremenske modulacije na primeru senzorske značke, mentor 

izr. prof. dr. Anton Pleteršek 
 
 
Vodovnikove nagrade 
 
• Dr. Ekaterina Gongadze Yurieva za odmevno doktorsko delo Influence of the surface structure 

of a biomaterial on the field distribution in the neighbouring biosystem, mentorica: prof. dr. 
Ursula van Rienen, somentor: prof. ddr. Aleš Iglič. 
 

• Prof. dr. Sašo Blažič za izjemne raziskovalne dosežke. 
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Bedjaničeva nagrada 
 
• Luka Košir, za univerzitetno diplomsko delo Avtomatizirano preizkuševališče komponent 

električnih pogonov, mentor: izr. prof. dr. Rastko Fišer. 
 
 

RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

3 podeljeni mednarodni patenti 
Priznana izvirnost in praktična uporabnost 
R&R dosežkov raziskovalcev in učiteljev 

UL FE 
3122 prejetih čistih citatov znanstvenih del raziskovalcev 

in učiteljev UL FE 
Priznana znanstvena kakovost R&R 

dognanj raziskovalcev in učiteljev UL FE 

2 znanstveni monografiji pri mednarodnih založbah 
(Springer, Lambert Publishing) 

Povečanje ugleda in prepoznavnosti UL 
FE ter njenih raziskovalcev in učiteljev 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Razdrobljenost raziskav po raziskovalnih programih in 
raziskovalnih skupinah 

Iskanje sinergij in sodelovanj, ki bi 
omogočila samostojno ali vodilno prijavo 

na večje projekte EU 

Premajhen in še upadajoč obseg financiranja R&R na 
fakultetah 

Uskladitev deleža vlaganj v R&R na 
fakultetah in inštitutih z ravnjo 

najuspešnejših članic EU 
Zamude pri objavi rezultatov razpisov in pri začetku 

financiranja sprejetih projektov 
Prenehanje prestavljanja rokov iz 

subjektivnih razlogov 
 
 
3.1.3 Prenos in uporaba znanja – tretja dimenzija univerze 
 
Fakulteta za elektrotehniko ima tradicionalno razvito dobro sodelovanje z realnim okoljem, z 
neposrednimi pogodbami za raziskovalno-razvojno delo z gospodarstvom in javnim sektorjem.  
 
O prenosu in uporabi znanja s Fakultete v gospodarstvo pričajo inovacije ter vrsta oblik 
raziskovalnega in razvojnega sodelovanja z industrijo: usposabljanje mladih raziskovalcev iz 
gospodarstva, sodelovanje v centrih odličnosti,tehnoloških platformah in mrežah, izvajanje 
raziskovalno razvojnih projektov za podjetja. Še vedno pa čakamo na ustrezen univerzitetni pravilnik, 
ki bo nudil pravne podlage za ustanavljanje odcepljenih podjetij in lažji prenos inovativnih tehnologij 
v industrijo na UL. 
 
Fakulteta je bila tudi v l. 2014 zelo uspešna pri prenosu znanja v realna okolja, kar pričajo številni 
znanstveno-raziskovalni rezultati in dosežki, inovacije, patenti in postopki:  
 
V Laboratoriju za telekomunikacije so razvili platformo za interaktivne učbenike nove generacije 
založbe Rokus-Klett, ki je zasnovana na naprednih spletnih tehnologijah in vzpostavlja multimedijsko 
učno okolje v oblaku, do katerega uporabniki dostopajo preko spleta. Sistem za vodenje učnega 
procesa omogoča povezavo učencev in učiteljev v spletno skupnost ter s ponujenimi orodji poveča 
učinkovitost učenja. Rokus-Klett interaktivni učbenik Biologija 8 je na letošnjem Frankfurtskem 
knjižnem sejmu osvojil prestižno zlato nagrado. 
 
Prof. dr.  Drago Matko in prof. dr. Igor Škrjanc iz Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme FE 
ter Tine Tomažič in Rok Markovič iz podjetja Pipistrel so prijavili patent samonastavljivega 
avtopilota za uporabo na majhnih letalih, ki se nanaša na sistem, ki je sestavljen iz merilnega, 
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procesnega in izvršnega modula, ki poskrbijo za premike krmilnih površin letala. Procesni modul 
poskrbi za identifikacijo dinamike letala in optimalno nastavi parametre avtopilota, ki potem 
avtomatsko vodi letalo.  
 
V  Laboratoriju za mikroelektroniko so razvili tomografsko teraherčno kamero, ki je po svoji 
zasnovi edinstvena in je primerna za  slikanje pod površino kože po slojih (Teraherčno tomografijo),  
ta pa omogoča iz tako zajetih slik pridobitev tomografske informacije o diagnozi.  
 
Laboratorij za metrologijo in kakovost je s strani mednarodnega urada za mere in uteži BIPM v 
Parizu, izhajajoč iz metrske konvencije, ki zagotavlja globalno primerljivost merilnih rezultatov in 
objavlja najboljše kalibracijske in merilne zmogljivosti nacionalnih merilnih laboratorijev za različne 
fizikalne veličine, za področje merjenja temperature rosišča dobil priznanje za najboljšo merilno 
zmogljivost 28 milikelvinov v celotnem območju med vsemi laboratoriji na svetu. Dosežek je rezultat 
dvajsetletnega dela na področju termometrije in higrometrije v LMK. 
 
Laboratorij za informacijske tehnologije in Laboratorij za mikrosenzorske strukture  
in elektroniko ter podjetje TMG-BMC d.o.o. so razvili MC senzor, ki  omogoča neinvazivno in 
selektivno merjenje napetosti mišic in tetiv med izvajanjem prostovoljnega gibanja pri človeku. 
 
Laboratorij za mikrosenzorske strukture in elektroniko je razvil napredne piezoelektrične 
mikročrpalke in sisteme: 

• Mikrocilindrska črpalka s patentiranim centralnim fluidnim dovodom. 
• Patentirana monoaktuatorska peristaltska mikročrpalka, ki omogoča bistveno enostavnejšo 

izvedbo električnega krmiljenja. 
 

Mlada raziskovalka v Laboratoriju za biokibernetiko as. Lea Rems je v soavtorstvu s prof. dr. 
Damijanom Miklavčičem na Konferenci MBEC 2014 v Dubrovniku, v okviru IFMBE Young 
Investigator Competition prejela 2. nagrado za prispevek z naslovom Theoretical considerations for 
the potential of controlled drug release from lipid vesicles by means of electroporation or 
electrofusion. 
 
Mlada raziskovalka v Laboratoriju za biokibernetiko as. Lea Rems je na mednarodni delavnici 
Fundamental and Applied Bioelectrics, ki jo organizira Frank Reidy Research Center for Bioelectrics 
v ZDA, posvečena pa je področju vpliva električnih pulzov in plazme na biološke sisteme ter 
izkoriščanju le-teh za terapevtske in tehnološke namene prejela nagrado za predstavitev z naslovom 
"Models of electroporation for experimental applications" 
  
Člani Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme doc. dr. Vito Logar, dr. Dejan Dovžan, prof. 
dr. Igor Škrjanc, so prijavili mednarodni patent, ki zajema idejo in izvedbo programskega senzorja 
za sprotno spremljanje temperature taline v električni obločni peči (EAF) in temelji na procesnih 
modelih obločne peči, ki vsebujejo vse pomembnejše mehanizme taljenja jekla, ti pa v povezavi z 
merjenimi procesnimi podatki, omogočajo oceno vrednosti spremenljivk, ki na samem procesu niso 
merljive. S tem je omogočen natančnejši vpogled v dogajanje v peči ter tako optimalnejše vodenje 
procesa. 
 
Raziskovalci v Laboratoriju za sevanje in optiko so pod vodstvom prof. dr. Matjaža Vidmarja 
razvili Preprost monopulzni antenski žarilec, ki se lahko uporablja za avtomatsko sledenje satelitom in 
brezpilotnim letalom ter je enostaven tudi v primeru sprejema več frekvenčnih pasov. 
 
Skupina za nano in biotehnološke aplikacije je razvila novo serijo biokompatibilnih magnetnih 
nanodelcev, ki so platforma za različne biotehnološke in biomedicinske aplikacije. Nanodelci so 
ustrezno površinsko funkcionalizirani in omogočajo nadaljnjo kompleksiranje z aktivnimi 
učinkovinami ter so potencialno uporabni v biotehnoloških in biomedicinskih aplikacijah za vnos 
učinkovin in označevanje celic. 
 
Raziskovalci Laboratorija za umetno zaznavanje, sisteme in kibernetiko, so se skupaj s kolegi iz 
podjetja Alpineon udeležili mednarodnega tekmovanja v razpoznavanju oseb na podlagi govora »i-
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vector challenge« s posebnim, za tekmovanje razvitim sistemom, ki je pri razpoznavanju poleg same 
predstavitve govornega signala v obliki i-vektorjev upošteval še dolžino razpoložljivega govornega 
posnetka. Odlični rezultati tekmovanja so bili predstavljeni v sklopu mednarodne delavnice »Odyssey 
2014: The Speaker and Language Recognition Workshop«, ki je junija 2014 potekala na Finskem. 
 
Skupina Laboratorija za mikrosenzorske strukture in elektroniko je v sodelovanju s skupino prof. 
dr. Romana Bošnjaka z Oddelka za nevrokirurgijo na UKC Ljubljana razvila prvi 
fotopletizmograf in merilno metodo za neinvazivno medoperativno spremljanje mikrocirkulacije 
vidnega živca, kot pomoč nevrokirurgu za varovanje pacienta pred morebitnimi poškodbami vida med 
operativnim posegom. 
 
Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme je s podjetjem Inea v sklopu Kompetenčnega centra za 
sodobne tehnologije vodenja, zasnoval kompleksen multifunkcijski regulator na osnovi mehkega 
modela, ki je pri preizkusu na resnični klimatski napravi izkazal do 40 odstotno zmanjšanje porabe 
energije. Rešitev omogoča preprosto nadgradnjo osnovnega koncepta algoritmov in ga je odkupilo 
podjetje Mitsubishi Electric Corporation. 
 
Prof. dr. Tadej Kotnik iz Laboratorija za biokibernetiko je s člankom v reviji Physics of Life 
Reviews predstavil teorijo, da k naravnemu horizontalnemu prenosu genov, ki ga znanost vse bolj 
prepoznava kot enega ključnih pojavov v biološki evoluciji, poleg treh široko priznanih in raziskanih 
pojavov konjugacije, kompetence in transdukcije v nezanemarljivem deležu prispeva tudi 
elektrotransformacija, ki jo povzročajo nevihtne strele. Pokazal je, da v vodnih medijih, ki so bili večji 
del trajanja evolucije edini habitat organizmov in še danes pokrivajo več kot tri četrtine zemeljske 
površine, tipične nevihtne strele povzročajo tako iztekanje kot vnos in izražanje DNA. Opisal je tudi 
načrt sistematičnega eksperimentalnega preizkušanja te teorije. Univerza v Ljubljani je njegov 
prispevek uvrstila med 10 najodmevnejših raziskovalnih dosežkov univerze v letih 2013 in 2014. 
 
Asistent dr. Matej Kranjc in prof. dr. Damijan Miklavčič iz Laboratorija za biokibernetiko sta v 
sodelovanju z raziskovalci z Onkološkega inštituta in Inštituta Jožef Stefan objavila članek v eni 
izmed najbolj uglednih znanstvenih revij s področja radiologije. V tem članku so avtorji predstavili 
inovativno metodo za rekonstrukcijo porazdelitve električnega polja med ''in vivo'' elektroporacijo 
tumorja miši z uporabo magnetne resonance. Predstavljena metoda bo omogočila učinkovitejšo 
spremljanje izvedbe terapij, ki temeljijo na elektroporaciji. 
 
Prof. dr. Damijan Miklavčič in prof. dr. Tadej Kotnik iz Laboratorija za biokibernetiko sta v 
sodelovanju s profesorjem Gregorjem Seršo z Onkološkega inštituta v Ljubljani in raziskovalcema 
iz Splošne bolnišnice Massachusetts in Medicinske fakultete na Univerzi Harvard objavila 
pregledni članek v najprestižnejši reviji na področju Biomedicinske tehnike. V članku so predstavili 
elektroporacijo kot pojav in pregled rabe elektroporacije v biomedicini na področju zdravljenja raka z 
elektrokemoterapijo, vnosa zdravilnih učinkovin, genske terapije in ireverzibilne elektroporacije kot 
Ablacijske metode. 
 
Poleg prenosa znanstveno-raziskovalnih dosežkov v prakso pa smo na Fakulteti v letu 2014 
organizirali različne strokovne seminarje in konference: 
• Dneve industrijske robotike,  
• Dneve Elektrotehnike v Bistri,  
• Dneve avtomatikov,  
• Seminar radijskih komunikacij,  
• Seminar optičnih komunikacij,  
• Poletni tabor inovativnih tehnologij - PTIT 
• Elektrotehniško in računalniško konferenca – ERK,  
• Mednarodni seminar Multimedijske tehnologije: Novi pristopi v akustiki in zvoku,  
• Mednarodno znanstveno delavnico in doktorsko šolo EBTT (Electroporation based Technologies 

and Treatments) 
in se z njimi vključevali v vseživljenjsko učenje in prenos znanja v realna okolja. To dejavnost 
bomo v prihodnje še okrepili. 
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Alumni klub Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani predstavlja strokovno, znanstveno in 
družabno stičišče diplomantov vseh študijskih programov in različnih generacij, ki so na UL FE 
uspešno zaključili študij. Alumni klub je v l. 2014 izvedel dve srečanji s strokovnimi predavanji. Za 
predsednika Alumni kluba je bil za 4-letni mandat imenovan diplomant UL FE dr. Uroš Merc, 
predsednik uprave podjetja Bisol Group d.o.o.. Alumni klub spodbuja ohranjanje vezi in mreženje 
med diplomanti UL FE, izmenjevanje izkušenj na primerih dobre prakse ter prenos in uporabo znanj. 
Člani Alumni kluba UL FE lahko delujejo na različnih področjih, kot delovni mentorji študentom, kot 
organizatorji strokovnih delavnic, seminarjev, okroglih miz ter drugih srečanj, kot sponzorji kluba in 
ne nazadnje tudi kot organizatorji športnih, kulturnih in drugih družabnih dogodkov.  

 
Karierni center UL je tudi v l. 2014 nadaljeval s svojim delom na Fakulteti za elektrotehniko in za 
študente izvedel številne uporabne delavnice iz podpornih mehkih veščin.  

 
PRENOS IN UPORABA ZNANJA - TRETJA DIMENZIJA (z internacionalizacijo) 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

Opravljanje študentske prakse v podjetjih Sodelovanje z realnim okoljem 
Izvedba srečanj s predstavniki večjih podjetij Krepitev sodelovanja z industrijo 

Popis podjetij v solastništvu zaposlenih in določitev 
jasnih pogojev za ustanavljanje odcepljenih podjetij Spodbujanje prenosa znanja v prakso 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Ni jasnih pravnih podlag na UL za ustanavljanje 
odcepljenih podjetij in prenos tehnologij v industrijo na 

UL 
Urediti pravne podlage na UL 

 
 

3.1.4 Ustvarjalne  razmere za delo in študij 
 
Za dobre ustvarjalne razmere je pomembno tudi okolje, v katerem delamo, raziskujemo, poučujemo, 
študiramo in kreativno sodelujemo. Po selitvi Fakultete za računalništvo in informatiko v juliju 2014 
je Fakulteta pridobila dodatne prostore za izvajanje raziskovalne in pedagoške dejavnosti, pisarne in 
kabinete, dodaten arhivski prostor in del parkirišča.  
 
Prostore smo skladno z namenom uporabe ustrezno prenovili in kot taki nudijo kakovostnejše razmere 
za ustvarjalno delo na Fakulteti.  
 
Številni računalniki v avli in pred knjižnico omogočajo študentom prosto uporabo, prav tako je v vseh 
prostorih Fakultete omogočen prost dostop do svetovnega spleta. 
 
Peto leto zapored je za študente bruce na Fakulteti za elektrotehniko potekal Uvod v študij 
elektrotehnike, ki je ponavljalni program srednješolske matematike in fizike, opirajoč se na 
elektrotehniške probleme in služi tudi kot spoznavni večdnevni dogodek, kjer bodoči študentje že po 
malem spoznajo svoje sošolce.  
 
Uvajanje študentov v projektno delo se izvaja v okviru študijskega procesa in raziskovalnih projektov 
v laboratorijih in na ta način lahko že zelo zgodaj vzpostavijo prve stike s podjetji oziroma bodočimi 
delodajalci. V okviru projekta Demola pa spodbujamo sodelovanje študentov različnih fakultet pri 
interdisciplinarnih projektih. 
 
Delavnice in izobraževanja se izvajajo v okviru odprtega laboratorija za kreativno delo mladih - Open 
Lab v Kranju, ki je del Fakultete za elektrotehniko. V letu 2014 so uresničili vse načrtovane 
aktivnosti. Vse so bile namenjene promociji tehnike med mladimi ter UL FE. Dogodke (delavnice, 
predstavitve, predavanja …) obiskujejo mladi, opazen je porast rednih obiskovalcev, ki se vračajo na 
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vse aktivnosti, ki jih organizira OpenLab. V letu 2014 so zabeležili okoli 1200 obiskov, kar je sicer 
nekoliko manj kot leta poprej, a so obiskovalci bolj redni in projektno usmerjeni kot doslej. Pri 
aktivnostih OpenLaba je angažiranih vse več laboratorijev UL FE, s čimer uspešno prikazujemo širino 
in številna zanimiva področja elektrotehnike. Skozi vse leto 2014 so izvajali 3 popoldanske delavnice 
na temo multimedije, interneta stvari ter spletnih in mobilnih aplikacij. Udeleženci delavnic se 
vključujejo tudi v samo izvedbo aktivnosti (pomagajo pri izvedbi delavnic, pripravi opreme in raznih 
predstavitvah). Nadaljevali so s sodelovanjem z okoliškimi osnovnimi in srednjimi šolami ter drugimi 
lokalnimi organizacijami.  
 
Sodelovali so pri izvedbi delavnic za mlade:  

• Teden izbirnih vsebin za Gimnazijo Kranj,  
• predstavitve na informativnih dneh na Gimnaziji Kranj in ŠC Kranj,  
• delavnice na Tednu mladih,  
• 5. festival ustvarjalnosti in inovativnosti – OpenFest, ter številne druge.  

 
OpenLab predstavlja pomembno mesto v lokalnem okolju in je prepoznan kot središče za mlade, kjer 
se povezujejo znanje, izobraževalne ustanove in podjetništvo ter ostaja pomemben medij za promocijo 
Fakultete za elektrotehniko UL na Gorenjskem. 
 
Tudi številne druge delavnice in seminarji, ki potekajo v okviru raziskovalne in obštudijske dejavnosti  
na Fakulteti skozi vse leto, omogočajo boljše pedagoško in raziskovalno delo študentov. 
 
 

USTVARIJALNE RAZMERE ZA DELO IN ŠTUDIJ 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju Obrazložitev vpliva na kakovost 

Open Lab - prostori za kreativno delo študentov Uvajanje študentov v praktične projekte, 
delavnice in izobraževanja 

Sodelovanje študentov pri interdisciplinarnih projektih s 
študenti drugih fakultet, na primer pri projektu Demola 

Izmenjava izkušenj, znanj in pogledov 
študentov različnih fakultet 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju Predlogi ukrepov za izboljšave 

Znižano sofinanciranje pedagoškega dela onemogoča 
uvedbe novih študijskih programov 

Sponzorstva in donacije s strani 
gospodarstva in zunanjih deležnikov 

Znižano sofinanciranje RR dela onemogoča večje 
investicije v novo opremo za študijsko in raziskovalno 

dejavnost 

Sponzorstva in donacije s strani 
gospodarstva in zunanjih deležnikov 

 
 

3.1.4.1 Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 
 

Obštudijska dejavnost je na Fakulteti za elektrotehniko ves čas močno prisotna in kakovostno 
dopolnjuje pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo. Fakulteta uspešno sodeluje s Študentskim 
svetom FE (ŠSFE) in Študentsko organizacijo FE (ŠOFE) ter Športnim društvom FE in FRI (ŠD FE in 
FRI), Slovensko sekcijo IEEE in njeno študentsko vejo, ki imajo sedež na Fakulteti, ter z Zvezo za 
tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS), društvom Stromar.si, EESTEC LC Ljubljana (Electrical 
Engineering STudents European assoCiation), Zvezo AIESEC Slovenija, društvom BEST (Board of 
European Students of Technology), Društvom mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS), Društvom 
elektrotehnikov ter Zvezo radioamaterjev, ki nimajo sedeža na Fakulteti. Zelo dobro sodelujemo tudi s 
Kariernim centrom UL.  
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Tutorstvo na Fakulteti dobro deluje tako za domače in tuje študente. V izvedbo tutorstva so vključeni 
študentje in predavatelji. Koordinator tutorjev za domače študente je doc. dr. Marko Jankovec, 
koordinator za tuje študente pa izr. prof. dr. Boštjan Murovec. 
 
Karierni center UL (KC UL) študente preko različnih aktivnosti (ekskurzije, delavnice, predavanja) 
spodbuja, da so že v času študija čim bolj aktivni, da se udeležujejo različnih dogodkov, se povezujejo 
z delodajalci, pridobivajo dodatne spretnosti in veščine ter tako poskrbijo za svojo čim boljšo 
zaposljivost po končanem študiju. Aktivnosti KC UL so v celoti brezplačne in dosegljive na vseh 
fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani. Na Fakulteti za elektrotehniko so bile s strani KC UL v 
l. 2014 za študente izvedene naslednje aktivnosti: 
• 9 delavnic s tematikami: Pisna predstavitev delodajalcu (3x); Inovativne osebne predstavitve 

delodajalcu (1x); Predstavitev v Prezi programu (1x); Razgovor za zaposlitev & Elevator pitch 
(3x); Podjetniška delavnica (1x). 

• 9 obiskov v realna okolja: Dravske elektrarne, HE Fala, OCV Dravske elektrarne, NUK Krško, 
GEN Energija, ELES PE Divača, SENG Soške elektrarne NG, ČHE Avče; Hidroelektrarna Fala; 
Termoelektrarna Šoštanj. 

 
ŠSFE - Študentski svet FE kot organ Fakultete na svojih sejah obravnava tekoče zadeve, sodeluje v 
Senatu FE in komisijah Senata FE. Januarja in februarja 2014 so sodelovali na obiskih FE na srednjih 
šolah z namenom predstavitve študija in dviga zanimanja dijakov za študij elektrotehnike. Študentski 
svet sodeluje tudi pri organizaciji informativnega dneva in sprejema brucev. V preteklem letu je 
Študentski svet Fakultete za elektrotehniko izvedel nekaj projektov samostojno ali v sodelovanju z 
drugimi organizacijami, Fakulteto ter društvi na Fakulteti. Organizirali so že tradicionalni sejem 
rabljene študijske literature, dobrodelni teden, v so-organizaciji s Študentsko organizacijo. Sredstva so 
zbirali s slaščicami in prodajo napitkov pred Fakulteto. Izkupiček dobrodelnega tedna je šel v 
dobrodelne namene preko Zveze prijateljev mladine. Izvedli so tudi projekt Pogovori s študenti, kjer 
so v pogovorih s študenti posameznih letnikov skušali dobiti informacije o študijskih predmetih, 
morebitnih problemih in možnih izboljšavah. Projekt so izvedli, ker še ni bilo novih anket o 
pedagoškem delu, kjer bi lahko študentje konkretno napisali, kar jih moti. Rezultate so poslali dekanu 
in profesorjem. 
 
ŠOFE - Študentska organizacija je v l. 2014 izvedla številne aktivnosti in dogodke namenjene 
študentom, tudi v sodelovanju z ŠSFE in EESTEC (brucovanje, ekskurzije, strokovne in študijske 
delavnice, sodelovanje na dogodkih Fakultete: DIR, pri Uvodu v študij elektrotehnike, organizirali 
športna izobraževanja in dogodke, …).  
 
EESTEC - Electrical Engineering STudents European assoCiation je evropsko združenje 
študentov elektrotehnike in računalništva. Je neprofitna in nepolitična organizacija, ki interaktivno in 
neposredno povezuje študenta, Fakulteto in industrijo. Organizirajo mednarodne delavnice in 
izmenjave za tuje in domače študente, kjer študent spozna industrijo, mišljenje, vizijo in kulturo 
neposredno iz prve roke. Poslanstvo organizacije je usmerjati študenta na pravo pot, kjer se 
posamezniki naučijo sprejemati odgovornost, upravljati s svojim časom, voditi projekte ter sestanke, 
komunikacije med poslovnimi partnerji in drugih veščin, s katerimi posameznik izoblikuje svoje 
osebnostne lastnosti. Samostojno ali v sodelovanju s ŠOFE, Stromar.si in ŠSFE so organizirali številne 
dogodke, delavnice in treninge mehkih veščin za študente Fakultete. 

 
Z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije sodelujemo vsakoletno pri organizaciji in izvedbi Državnega 
tekmovanja iz logike in Festivala inovativnih tehnologij.  
 
S Slovensko sekcijo IEEE in njeno študentsko vejo IEEE vsakoletno sodelujemo pri organizaciji 
tradicionalne konference ERK (Elektrotehniška in računalniška konferenca), študentje pa se s svojimi 
nalogami udeležujejo tudi tekmovanja na ERK s področja elektrotehnike.  

 
Društvo BEST organizira mednarodne in izobraževalne delavnice ter srečanja na Fakulteti. 
 
Zveza radioamaterjev vsako leto izvede na Fakulteti tradicionalno radioamatersko izobraževalno 
srečanje, ki združuje številne radioamaterje iz vse Slovenije. 
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ŠPORT NA FAKULTETI 
 
Predmet Športna vzgoja, ki je na voljo študentom 2. letnika VS študijskega programa Aplikativna 
elektrotehnika, kot izbirni predmet  s 5 KT uspešno poteka, saj je zanimanje med študenti veliko.  
 
V programu športne vzgoje v letu 2014 so lahko študentje in študentke izbirali med številnimi športi: 
plavanje, igre z žogo, košarka, odbojka, mali nogomet, fitnes, tek v naravi. V programu športnih 
aktivnosti v naravi, ki tudi sodijo v program redne športne vzgoje, so bili organizirani planinski, 
kolesarski in smučarski izleti ter tečaji.  
 
Športno društvo FE in FRI (ŠD FE in FRI) spodbuja k športni aktivnosti študente in zaposlene na 
Fakulteti ter  zadovoljuje njihove športne interese. Cilje društvo dosega tudi preko tekmovalnih in 
rekreativnih programov. Udeležujejo se Univerzitetnih prvenstev, med fakultetnih, fakultetnih in  
mednarodnih tekmovanj, ki jih razpisujejo panožne in druge zveze. Organizirajo smučarske  in 
planinske izlete.  Na delavnicah, tečajih in na predavanjih posredujejo športna znanja vsem 
zainteresiranim. V letu 2014 so realizirali Univerzitetna in individualna tekmovanja. Rekreativni 
treningi za študente potekajo 1x tedensko v športni univerzitetni dvorani (košarka, odbojka, nogomet). 
Sodelujejo v rekreativnih množičnih tekmovanjih, kot so tekaški in  kolesarski maratoni. Organizirali 
so 2 smučarska izleta, 3 planinske izlete, kolesarske izlete, športno družabno srečanje ob koncu 
pedagoškega procesa v juniju, poleti so organizirali tečaj jadralnega deskanja na Braču, v okviru 
jesenske promocije športa v parku in na parkirišču pred Fakulteto pa nove športne metode spining, 
hoja po slackline in  igranje košarke.   

 

Obštudijska in interesna dejavnost, storitve za študente 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse Obrazložitev vpliva na kakovost 
Tutorstvo učinkovito deluje  Boljši pogoji za študij 

Izvedba Uvoda v študij elektrotehnike in 
izvedba repetitorija iz matematike 

Boljše izhodišče ob začetku študija in boljši 
pogoji za študij 

Karierno svetovanje KC UL Dodana nova znanja in mehke veščine 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi Predlogi ukrepov za izboljšave 

Na UL ni urejeno področje športne vzgoje, kot 
brezplačne obštudijske dejavnosti za vse 

študente na članicah 

Dodatno sofinanciranje športnih aktivnosti na 
članicah 

 
 

3.1.4.2 Knjižnična in založniška dejavnost 
 
Knjižnična dejavnost 
 

Leto 2014 je bilo prelomno za skupno knjižnico FE in FRI, ki je pod tem imenom delovala od leta 
1996 do oktobra 2014. Sredi oktobra 2014 je bil namreč  knjižnični fond (skupaj 11.389 inventarnih 
enot, od tega 1.299 inventarnih enot serijskih publikacij, 2986 inventarnih enot doktorskih del, 
magisterijev in diplomskih del in 7.104 inventarnih enot monografij), v lasti FRI, s pomočjo nosilca 
informacijskega sistema IZUM-a programsko izločen iz skupne zbirke FERLJ. V nadaljevanju je 
sledila še  fizična ločitev in preselitev knjižničnega gradiva na novo lokacijo ter združitev baze in 
fizičnega gradiva s knjižnico FKKT v novo knjižnico FKKT in FRI. 

Ime zbirke FERLJ je po pravilih IZUM-a ostalo nespremenjeno, prav tako tudi sigla knjižnice 
(50070). 

Z vidika nove situacije so primarni potencialni uporabniki  knjižnice FE študenti, učitelji in 
raziskovalci FE. Knjižnica s svojim članstvom  aktivno sodeluje v Komisiji za razvoj knjižničnega 
sistema UL (KRKS UL) in v treh delovnih skupinah v okviru KRKS UL (DS za cenik, DS za 
informacijske vire in DS za informacijsko pismenost) ter zunanjim članstvom v strokovnem svetu 
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NUK-a in na ta način aktivno prispeva k razvoju knjižničnega sistema UL. V knjižnici so zaposlene  4 
strokovne knjižnične delavke (1 + 3). 

 
Tabela 3.1.4.2-1: Uporabniki knjižnice (2014) 

t. Vrsta porabnikov FE 

 
Potencialni uporabniki (študenti, učitelji in 

raziskovalci FE) 1.846 
 Aktivni uporabniki matične inštitucije 1.238 

 
Ugotovitve: V primerjavi z letom 2013 je v številu aktivnih uporabnikov glede na potencialne 

uporabnike knjižnice zaznan rahel upad. Pripisujemo ga dostopnosti drugih oblik študijskih gradiv, ki 
jih študenti dobijo na predavanjih in zato obisk knjižnice ni potreben ter dostopnosti do različnih e-
virov (tudi nepreverjenih) na spletu. 

 
Prirast knjižničnega gradiva 
Evidentiranega prirasta gradiva v knjižnično zbirko na FE v letu 2014 je bilo 906 enot, kar 

primerjalno z letom 2013 99 enot manj.  
Ugotovitve: Zaradi ostrih varčevalnih ukrepov se kaže vztrajno zniževanje, tako pri nakupu 

monografij za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela, kot tudi periodičnih publikacij, kar pa 
smo (vsaj delno) uspeli nadomestiti z možnostjo e-dostopa do polnih besedil teh revij. 

 
Obisk knjižnice in čitalnic 
V knjižnici smo za potrebe informiranja uporabnikov, pomoči pri iskanju informacij, izposoje, 

vračanja gradiva, obiska čitalnice itd…, zabeležili skupno 17.644 »fizičnih« obiskov knjižnice, kar je 
primerljivo z letom 2013, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi selitev uporabnikov FRI in s tem 
izpad obiskov teh uporabnikov zadnjih treh mesecev leta 2014, od tega je bilo zabeleženih 7.950 
obiskov v čitalnice. 

Ugotovitve: Skupna statistika fizičnih obiskov v knjižnici je primerljiva z letom 2013. Evidentiran 
obisk v čitalnice kaže minimalno nižje vrednosti, kar tudi pripisujemo selitvi FRI.  

Iz teh podatkov lahko ponovno sklepamo, na pomembnost oz. nujnost zagotavljanja primernih 
čitalniških prostorov (npr. »tihe čitalnice«, prostori za skupinsko delo in debate, za prosti čas …). 

 
Izposoja knjižničnega gradiva in ostale transakcije: 
 

Virtualni dostopi v zbirko FERLJ 
 

Tabela 3.1.4.2-2: Statistika uporabe COBISS/OPAC-a : zbirka FERLJ (2014) 
Št. Kazalec FE 
1 Število priklopov v zbirko FERLJ 50.285 
2 Število iskanj v zbirki FERLJ 51.834 
3 Število izpisov iz zbirke FERLJ 71.430 

 
Skupna statistika transakcij 

 
Tabela 3.1.4.2-3: Statistika rezervacij in podaljševanj  roka izposoje (2014) 

Št. Kazalec 
prek 

OPAC-a 
v 

knjižnici Skupaj 

1 
Število vseh rezervacij / naročil  

(OPAC in v knjižnici) 
 

2.671 
 

535 
 

3.206 

2 
Število podaljšanj (OPAC in v 

knjižnici) 
 

5.609 
 

2.016 7.625 
 
 

 

26 
 



Klasična izposoja 
 

Tabela 3.1.4.2-4: Statistika klasične izposoje (2014) 
 

Št. Kazalec FE 
1 Število izposojenih knjižničnih enot na dom 9.705 
2 Število izposojenih knjižničnih enot v čitalnico 8.105 

3 Število medknjižnično posredovanih dokumentov 110 
 SKUPAJ 17.920 

 
Ugotovitve: Opažamo povišanje števila priklopov v zbirko FERLJ, iskanj v zbirki in števila izpisov 

iz zbirke (Tabela 2). Sama uporaba COBISS/OPAC-a (Moje knjižnice) za potrebe on-line rezervacij in 
podaljševanj izposoje knjižničnega gradiva pa je v rahlem upadu, kar pripisujemo izpadu uporabnikov 
ob preselitvi FRI. Podobna slika se kaže tudi v številu izposojenih enot na dom. 

 
 
Uporaba storitve »Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL« 
Storitev »Oddaljeni dostop do informacijskih virov UL« je v letu 2014 uporabilo 108 uporabnikov 

storitve, kar je 8 manj kot v letu 2013. Upravičeni uporabniki storitve so zaposleni in vpisani študenti 
na FE. oz. na UL. V storitev so se prijavili 2912-krat (324-krat večkrat kot v l. 2013), kar pomeni 11% 
porast prijav v primerjavi z letom 2013, tako da lahko govorimo o opaženem  trendu rasti od leta 2012. 
Manj uporabnikov je storitev uporabilo večkrat. 

 
 
Vodenje bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS 
Za potrebe vodenja osebnih bibliografij raziskovalcev in učiteljev oz. zaposlenih na FE je 

knjižnica v sistemu COBISS kreirala 1090 zapisov objav in popravila/dopolnila  322 obstoječih 
zapisov, kar je skupaj 1412 zapisov tj. 13 zapisov več kot v letu 2013. 

 
Ugotovitve: Ugotavljamo, da v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 v številu zapisov za potrebe 

vodenja osebnih bibliografij v sistemu COBISS ni bilo bistvenih razlik. Že nekaj let opažamo približno 
enako število zapisov v ta namen. Pri tej storitvi gre za direktno soodvisnost števila zaposlenih 
učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev na matični ustanovi v tekočem letu, s številom razpisanih 
projektov, njihovimi merili in kriteriji za dodelitev sredstev, številom vlog za napredovanja 
(habilitacije) zaposlenih na FE in seveda števila njihovih objav in drugih aktivnosti, ki jih posamezniki 
želijo imeti vpisane v svojih osebnih bibliografijah. 

 
 
Informacijsko opismenjevanje 
 
V letu 2014 so bile izvedene  3 orientacijske predstavitve knjižnice FE, fizičnega in virtualnega 

prostora in knjižničnih storitev ter dostopnih relevantnih informacijskih virov v prvih  letnikih. Ciljna 
skupina je bila 419 novo vpisanih študentov v prve letnike na dodiplomskem študiju.  

S to prakso, ki se je izkazala kot učinkovita, nameravamo nadaljevati tudi v letu 2015. Za 
realizacijo te ideje bi bilo potrebno na nivoju Fakultete poiskati in definirati sistemske rešitve za 
umestitev orientacijskega seznanjanja novincev s knjižnico, prostori, knjižničnimi storitvami in 
razpoložljivimi informacijskimi viri s poudarkom na etični in pravilni uporabi informacij in 
informacijskih virov pri študiju in pisanju zaključnih del. Cilj je pridobitev minimalnih kompetenc na 
področju informacijske pismenosti. 
(gl. Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu. Ljubljana:  ALA;  ZBDS, 2010. 
Dosegljivo: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/infolit_slovenian.pdf) 

 
Zanimiva bi bila tudi njena nadgradnja na področju problemsko usmerjenega  informacijskega 
opismenjevanja, kjer bi lahko knjižnica nudila ustrezno podporo. 

 

27 
 

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/standards/infolit_slovenian.pdf


 
Ostalo 

V letu 2014 so nastale prelomne  spremembe  za knjižnico in knjižnično dejavnost Fakultete iz naslova 
selitve FRI-ja na novo lokacijo, delitve skupne knjižnične zbirke FERLJ, fizične razdelitve in prenosa 
knjižničnega fonda na novo lokacijo, tako da je bilo v tem letu največ časa in energije posvečeno prav 
tej aktivnosti. 
Ostale predvidene aktivnosti so bile z manjšimi odstopanji v celoti izpolnjene. 
 
 
 
Založniška dejavnost 

 
Založba Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko se je v l. 2014 po 
selitvi FRI preimenovala v Založbo FE in še naprej izdaja učne pripomočke, učbenike, zbirke vaj, 
navodila za avditorne in laboratorijske vaje, strokovne priročnike in monografije učiteljev za študente 
naše Fakultete. Založba FE enkrat letno objavi razpis za izdajo učnih pripomočkov. Na podlagi  
predlogov uredniški odbor Založbe FE izdela in potrdi načrt izdajanja nove literature. Založba poskrbi 
za tisk, lekturo in ustrezno opremo literature ter za katalogizacijo del pri NUK.  
 
V Založbi FE je bilo v l. 2014 prodanih 1332 knjig v  vrednosti 14.300,73 EUR. Od tega je bilo v 
maloprodaji prodanih 1262 knjig v vrednosti 13.937,10 EUR, v posredniški prodaji pa 70 knjig v 
vrednosti 363,63 EUR. Zaradi Zakona o uvedbi enotne cene knjige z avgustom 2014 pa naših knjig ne 
tržimo več preko posrednikov. V l. 2014 je bilo izdanih 32 del študijske literature v nakladi 2091 
izvodov in sicer: v tiskarni natisnjenih 8 monografij v nakladi 1370 izvodov; v domači kopirnici 
natisnjeno 24 skript v nakladi 726 izvodov; izdali smo 3 elektronske (web) knjige.  
 
Kopirnica FE je namenjena zlasti podpori pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela ter občasno 
nudi kopiranje študentom, ostalo pa so tiskovine za organe Fakultete, izpitne pole in druge tiskovine 
za podporo dejavnosti Fakultete. 
 

Knjižnična in založniška dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju (npr. tri) Obrazložitev vpliva na kakovost 

NABAVA inf. virov in študijske literature: Iz 
naslova FE je bila za FE in FRI oddana skupna 
prijavna vloga na javni razpis ARRS za 
sofinanciranje nabave tuje znanstvene periodike in 
baz podatkov v l. 2014 (glede na postavljena 
merila in kriterije ARRS smo v sofinanciranje 
predlagali 22 naslovov najboljših revij s FE in 12 
naslovov s FRI, pretežno naslovov, ki so pogoj za 
obstoj konzorcijev ; aktivno sodelovanje z nosilci 
konzorcijev ; sodelovanje v skupnem javnem 
razpisu UL za nakup tujih znanstvenih revij za leto 
2015 ; sofinanciranje IEEE/IEL Digital Library, 
ene od temeljnih zbirk za FE tako za učitelje, 
raziskovalce in študente ; kljub varčevalnim 
ukrepom in omejitvi finančnih sredstev smo tekoče 
nabavljali študijsko literaturo in spremljali in 
dopolnjevali knjižnični fond z novostmi na 
temeljnih področjih FE. 

ARRS je dodelila 23.381,00 EUR namenskih pogodbenih 
sredstev za nakup tujih revij  (FE in FRI), ki so pogoj za 
obstoj konzorcijev (ScienceDirect, SAGE, Wiley, IOP). 
Zaposlenim in vpisanim študentom na matični fakulteti je 
z nakupon konzorcijskih revij preko knjižnice tudi izven 
računalniške mreže UL omogočen dostop do licenciranih, 
visoko kakovostnih in preverjenih relevantnih 
podatkovnih zbirk, kar predstavlja priložnost in možnost 
za kakovostno raziskovalno in strokovno delo učiteljev in 
raziskovalcev, za višjo kakovost študija ter višjo 
uspešnost in učinkovitost študentov ; sodelovanje v 
skupnem javnem razpisu pomeni racionalizacijo dela, 
pridobitev ugodnejših ponudb in cen ; relevantna 
strokovna in znanstvena literatura, zadostno število 
izvodov obvezne in priporočene študijske literature ter 
možnost dostopa do nje posledično pomeni učinkovito 
podporo pri zagotavljanju višje uspešnosti in kakovosti 
študijskega procesa. 
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PODPORA učiteljem in raziskovalcem: Tekoče / 
ažurno visoko strokovno in profesionalno vodenje 
znanstvenih in strokovnih bibliografij zaposlenih 
na FE ; iskanje hitrih in učinkovitih poti za nabavo 
potrebne znanstvene in strokovne literature - 
monografij končnim naročnikom (raziskovalcem, 
učiteljem) in omogočanje dostopa do relevantnih 
informacijskih virov.   

Strokovnost, kakovost in ažurnost pri vnosu bibliografij v 
sistem COBISS posledično vpliva na zanesljivost in 
točnost pri ugotavljanju uspešnosti raziskovalcev na 
področju pridobivanja projektov oz. pri vlogah za 
napredovanja (habilitacije), na večjo odmevnost objav ter 
preglednost in transparentnost raziskovalnega in 
strokovnega dela zaposlenih na FE ; hitra dostopnost do 
najnovejše znanstvene in strokovne literature in 
relevantnih e-virov posledično lahko vpliva na uspešnost 
raziskovalnega in pedagoškega dela zaposlenih na FE, na 
njihov učinkovit prenos znanja in na zadovoljstvo 
končnih uporabnikov s storitvami matične knjižnice.  

POMOČ študentom: Organizirane orientacijske 
predstavitve knjižnice za študente prvih letnikov s 
poudarkom na etični uporabi informacijskih virov  
(citiranju in navajanju virov) ; priprava 
promocijskega gradiva o knjižnici in njenih 
storitvah ; stalna individualna pomoč pri iskanju v 
OPAC-u, pri uporabi e-storitev in e-virov.  

Spoznavanje z matično knjižnico kot fizičnim in 
virtualnim prostorom, učinkovita uporaba kakovostnih 
čitalniških prostorov za individualen študij in timsko delo, 
uporaba relevantnih in preverjenih informacijskih virov, 
ki jih knjižnica kot mesto urejenih informacijskih virov 
nudi, posledično vodi v bolj kakovosten, uspešnejši in 
bolj učinkovit študij,  večjo prepoznavnost oz. védenje o 
matični knjižnici, večjo pripadnost matični knjižnici, k 
večji uporabi knjižničnih storitev, tiskanih in e-virov ter 
obisku v knjižnici in čitalnicah ; poznavanje pravil etične 
uporabe informacij posledično vplivajo na pravilno 
uporabo in navajanje ter citiranje virov v pisnih nalogah 
in zaključnih delih študentov - preprečevanje 
plagiatorstva. 

POMOČ študentom: dobro organizirana lastna 
založniška dejavnost za študijsko literaturo in učne 

pripomočke v okviru fakultete. 

Študijska literatura in učni pripomočki izdani v lastni 
založbi so cenejši in študentom bolj dostopni. Vso 

literaturo si študentje lahko izposodijo tudi v knjižnici. 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju  Predlogi ukrepov za izboljšave 

NABAVA obvezne in priporočene študijske 
literature: Obveščenost knjižnice o zahtevani 
obvezni in priporočeni študijski literaturi na 
posameznih študijskih programih - pri posameznih 
predmetih še ni na zadovoljivem nivoju ;  
sodelovanje z učitelji na tem področju ni sistemsko 
urejeno  

Sistemska ureditev zagotavljanja študijske literature - 
definirati bi bilo potrebno ustaljen (stalen) način  
sporočanja oz. komuniciranja učiteljev s knjižnico in 
urediti aktivne povezave knjižničnega kataloga (baze 
FERLJ) s posameznimi predmeti in predpisano študijsko 
literaturo, kar bi pomenilo takojšno informacijo o njeni 
dosegljivosti z možnostjo takojšne rezervacije (konec 
decembra 2014 je bila v ta namen že razvita in dodana 
nova funkcionalnost v spletnem urejevalniku ADS - 
učinka še ni).  

PREDSTAVITVE knjižnice in informacijsko 
opismenjevanje: Orientacijske predstavitve 
knjižnice v prvih letnikih in osnovno informacijsko 
opismenjevanje študentov s ciljem osvajanja 
minimalnih kompetenc na tem področju (tj. 
spoznavanje informacijskih virov, selekcija in 
vrednotenje informacij in etična uporaba 
informacij in informacijskih virov) niso sistemsko 
urejene, temveč temeljijo le na dogovorih s 
posameznimi profesorji (odstopijo uro svojih 
predavanj) ; v nadaljevanju, kot nadgradnja bi bilo 
pomembno, uporabno in učinkovito bi bilo 
problemsko usmerjeno informacijsko 
opismenjevanje. 

Sistemsko urediti aktivnosti glede orientacijskih 
predstavitev knjižnice za vse novo vpisane študente prvih 
letnikov na dodiplomsken študiju; sodelovanje in 
strokovna podpora knjižnice pri problemsko usmerjenem 
informacijskem opismenjevanju s poudarki na 
dosegljivosti podatkovnih zbirk, licenčnih pogojih njihove 
uporabe, iskanju, vrednotenju, selekciji in uporabi 
informacijskih virov. 
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DOSTOPNOST tiskanih virov: Knjižnično 
gradivo, vključno z zbirko študijskega gradiva je v 
zaprtem knjižničnem skladišču, zato prosti dostop 
do knjižničnega gradiva ni možen, kar vodi v 
slabšo dostopnost in uporabo knjižničnega fonda. 

Preureditev prostorov in gradiva v prosti dostop;  uvedba 
RFID tehnologije za potrebe varovanja gradiva pred krajo 
(nabava programske in strojne opreme za programiranje 
nalepk, oprema dveh delovnih mest za izposojo z RFID in 
dvema priročnima čitalnikoma; detekcijski varnostni 
sistem pri vratih (Lib-Gate).   

 
 

3.1.5 Upravljanje kakovosti za doseganje odličnosti na vseh področjih delovanja 
 

Znanstveno-raziskovalno in pedagoško kakovost ter kakovost ostalih dejavnosti spremljamo na 
Fakulteti na osnovi ustreznih kazalnikov, rezultatov anket ter na osnovi pogovorov s sodelavci. 

 
 

3.1.5.1 Delovanje sistema kakovosti  
 
Na FE si zelo prizadevamo z izvajanjem dejavnosti, ki zagotavljajo spremljanje in razvoj kakovosti. 
Principe povratnozančnih sistemov, ki so pomembni tudi v mnogih znanstvenih disciplinah, 
uporabljamo na vseh področjih dejavnosti, ki se vršijo na FE, kar je razvidno tudi iz pričujočega 
poročila. Zato je razumljivo, da so v ta dinamični proces aktivno vključeni tudi vsi naši sodelavci. 

 
Na FE imamo poleg drugih organov in teles, ki so pomembni za kvalitetno delovanje Fakultete, tudi 
Komisijo za samoocenjevanje kakovosti in akreditacijo (KSKA), katere člani so: prof. dr. Maja 
Atanasijević-Kunc (predsednica), prof. dr. Danjel Vončina (podpredsednik), izr. prof. dr. Dušan 
Agrež, izr. prof. dr. Tomaž Jarm, izr. prof. ddr. Tomaž Gyergyek, Marjanca Rebernik (vodja 
študijskega sektorja) in novo izvoljeni predstavnik študentov Aljaž Martinčič ter njegova namestnica 
Anja Hrovatič. Vsak od učiteljev je z druge katedre, kar KSKA omogoča neposredno vključevanje 
stališč različnih delovnih skupin, k delovanju pa so aktivno vključeni tudi študenti. KSKA se redno 
sestaja na svojih sejah in obravnava tekoče probleme, sklepe in eventualne pobude pa posreduje 
vodstvu Fakultete, oz. zaposlenim. 
 
Vsako leto potekajo aktivnosti tudi pri pripravi Poročila o spremljanju in zagotavljanju kakovosti na 
FE, ki je sedaj zaradi boljše preglednosti integrirano v Poslovno poročilo, zato smo na svojih sejah 
posvetili posebno pozornost organizaciji priprave tega poročila znotraj same KSKA, svoje aktivnosti 
pa smo uskladili tudi z vodstvom FE. Določili smo časovnice in obseg del, za katere bodo še posebej 
poskrbeli posamezni člani KSKA in KSKA kot celota. 
 
Ker so aktivnosti na izobraževalnem in raziskovalnem področju ter številne spremljajoče dejavnosti 
podrobno obravnavane v predhodnih poglavjih, bomo v naslednjem podpoglavju opisali nekatere 
ankete, ki jih izvajamo na FE in skušali pojasniti njihov pomen in vpliv na delovanje našega kolektiva. 
 

3.1.5.2 Mehanizmi za spremljanje in izboljševanje kakovosti  
 
Najprej moramo omeniti študentsko anketo, ki jo na FE izvajamo že dolga leta. Pravzaprav smo z njo 
začeli prav na FE, ko na UL o njej še niso razmišljali in sicer v želji, da bi bolje razumeli poglede 
študentov na študijski proces in v želji, da bi študijski proces lahko sprotno izboljševali tudi glede na 
odzive študentov. Osnovna ideja izvajanja te ankete ostaja nespremenjena. 
 
Za preteklo študijsko obdobje smo omenjeno anketo izvedli še v papirni različici, sedaj pa smo prešli 
na elektronsko izvajanje. Omenjena anketa je vključena v nov elektronski sistem STUDIS, kjer so 
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zbrani podatki o študentih in njihovih ocenah, predmetih, ki jih poslušajo, o pedagogih, ki sodelujejo 
pri posameznih predmetih pa tudi o razpisanih izpitih, na katere se študenti lahko prijavijo. 
 
Pedagogi lahko na osnovi zbranih informacij ocenijo, kako njihovo delo vrednotijo študenti. Čeprav 
večina pedagogov podano kritiko (dobro ali slabo) sprejme zelo resno, imajo mnogi dva pomisleka, in 
sicer, da je ocenjevanje odvisno tudi od zahtevnosti snovi ter učitelja in da so ocene včasih celo 
neresne, kar na študente žal meče slabo luč. Verjetno bi jih kazalo opozarjati na resnost pri 
odgovarjanju na zastavljena vprašanja. 
 
Pomisleke imajo včasih tudi študenti in sicer v tem smislu, da imajo njihovi komentarji premajhen 
vpliv. Ker vodstvo FE, ki ima vpogled v rezultate anketiranja, vedno reagira na slabše ocene 
pedagoških delavcev, se z njimi pogovori in svetuje, kako delo bolje organizirati, oz. reševati nastale 
zagate, bi kazalo o tem študente bolje informirati, da ne bi imeli občutka, da njihov glas ni slišan, kar 
seveda ne drži. 
 
Opozoriti je potrebno tudi na bolj prijetne posledice anketiranja, ki skupaj z nekaterimi drugimi 
aktivnostmi rezultirajo v podelitvi vsakoletne nagrade najboljšemu učitelju in asistentu ter podelitvi 
nagrade najbolj prizadevnim mentorjem iz industrije. Na takšen način izkažemo priznanje posebno 
zaslužnim na področju pedagoškega dela. 
 
V decembru 2012 smo izvedli tudi anketo o zadovoljstvu zaposlenih, glavne ugotovljene 
pomanjkljivosti pa smo skušali odpraviti v letu 2013. Če nas zaposleni opozorijo na določene 
pomanjkljivosti, pa jih skušamo odpravljati sproti. Dogovorili smo se, da bomo tovrstno anketo 
izvajali na tri do pet let, ali takrat, ko bo prišlo do pomembnih sprememb, katerih vplive bo smiselno 
ovrednotiti. Ocenjujemo, da bo ponovno anketiranje zaposlenih primerno v enem do dveh letih (to 
pomeni ob koncu leta 2015 ali 2016), ko bo izzvenel prehodni pojav odhoda Fakultete za 
računalništvo in informatiko (FRI) in bomo posledice lahko objektivno ovrednotili. 
 
V letu 2014 smo nadaljevali s prakso izvajanja anket med našimi diplomanti s ciljem osvetliti 
naslednja, v današnjem času izredno aktualna družbena vprašanja:  
• Ali na trgu dela obstajajo potrebe po kadrih, ki jih izobražujemo? (spremljanje zaposljivosti 

naših diplomantov) 
• Ali se te potrebe odražajo v pripravljenosti štipendiranja študentov s strani slovenskih 

podjetij? 
• Kolikšen je delež naših študentov, ki delajo že med študijem in v kolikšni meri je to delo 

povezano s stroko, za katero se usposabljajo? (ustreznost študijskih programov za 
študentsko kariero) 

• Kolikšen je interes naših diplomantov po nadaljevanju izobraževanja in ali je ta interes s 
čim pogojen? 

• Skupaj z odgovori na anketna vprašanja med diplomanti zbiramo tudi njihove splošne ocene 
kvalitete študija ter njihova mnenja in ideje o tem, kako bi učni proces lahko še izboljšali. 

 
V tabelah na naslednjih straneh so zbrani podatki o rezultatih ankete, ki jo izvajamo med našimi 
diplomanti neposredno ob zaključku študija (Tabela 3.1.5.2.1) in približno leto dni kasneje (Tabela 
3.1.5.2.2). Zaradi preglednosti in lažjega sledenja morebitnim trendom v deležu odgovorov na 
posamezna vprašanja med leti zaključka študija podajamo najbolj sveže podatke, zbrane v letu 2014, 
skupaj s podatki, zbranimi v prejšnjih letih. Za leta 2012, 2013 in 2014 so podatki poleg po stopnji 
študija (dodiplomski visokošolski strokovni, dodiplomski univerzitetni, magistrski, doktorski) 
razčlenjeni tudi na študijski program pred ("stari") in po bolonjski prenovi ("novi"). Podatki na vrhu 
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vsake tabele predstavljajo število obdelanih anketnih listov, pod tem pa so v tabeli navedeni deleži 
odgovorov na posamezna vprašanja.  

Izvedene ankete med diplomanti Fakultete 
 

Skupno št. anket Skupno št. anket Leto ankete Število opravljenih anket po stopnjah študija 
VS UNI SPEC MAG DR 

        
180 180 2011 60 107 1 11  
184 30 (16,3% od 184) 2012 novi 30     

154 (83,7% od 184) 2012 stari 60 82 3 9  
189 31 (16,4% od 189) 2013 novi 30 1    

158 (83,6% od 189) 2013 stari 53 105  2 1 
96 24 (25% od 96) 2014 novi 20 0 / 4 0 
 72 (75% od 96) 2014 stari 17 54 / 1 0 

 
Tabela 3.1.5.2.1 (1. del - začetek): Rezultati anketiranja študentov ob zaključku študija 

Vprašanje Odgovor Leto ankete Delež odgovorov po stopnjah študija 
VS (%) UNI 

(%) 
SPEC 
(%) 

MAG 
(%) 

DR (%) 

1.  Ali ste med 
študijem prejemali 
štipendijo podjetja oz. 
je podjetje povsem ali 
delno krilo stroške 
vašega študija? 

NE 

2011 80 45 0 20  
2012 novi 80     
2012 stari 73 51 67 56  
2013 novi 63 0    
2013 stari 70 67  100 100 
2014 novi 65 0 / 50 / 
2014 stari 82 52 / 1 / 

DA, delno 

2011 20 47  30  
2012 novi 10     
2012 stari 20 38 0 22  
2013 novi 27 100    
2013 stari 24 24  0 0 
2014 novi 35 0 / 50 / 
2014 stari 18 39 / 0 / 

Da, povsem 

2011 5 8 100 27  
2012 novi 10     
2012 stari 5 10 33 22  
2013 novi 10 0    
2013 stari 6 9  0 0 
2014 novi 0 0 / 0 / 
2014 stari 0 9 / 0 / 

2.  Ali ste bili 
zaposleni že v času 
študija? 

NE 

2011 47 31    
2012 novi 57     
2012 stari 47 29 0 0  
2013 novi 60 0    
2013 stari 29 37  0 0 
2014 novi 45 0 / 75 / 
2014 stari 35 25 / 0 / 

Občasno sem opravljal 
honorarno delo, ki ni 
bilo v zvezi s študijem 

2011 22 18    
2012 novi 20     
2012 stari 0 26 0 0  
2013 novi 17 100    
2013 stari 22 21  0 0 
2014 novi 25 0 / 0 / 
2014 stari 12 22 / 0 / 

Občasno sem opravljal 
honorarno delo 
povezano s študijem 

2011 27 42    
2012 novi 20     
2012 stari 20 41 0 0  
2013 novi 23 0    
2013 stari 26 32  0 0 
2014 novi 15 0 / 25 / 
2014 stari 35 40 / 0 / 

Bil sem polno 
zaposlen, vendar ne v 
rednem delovnem 
razmerju 

2011 7 7    
2012 novi 3     
2012 stari 5 2 0 0  
2013 novi 0 0    
2013 stari 16 7  0 0 
2014 novi 10 0 / 0 / 
2014 stari 6 6 / 0 / 

Bil sem v rednem 
delovnem razmerju 

2011 3 1 100 73  
2012 novi 0     
2012 stari 0 1 100 100  
2013 novi 0 0    

32 
 



2013 stari 7 3  100 100 
 2014 novi 5 100 / 0 / 

2014 stari 12 7 / 100 / 

3.  Ali imate po 
končanem študiju že 
zagotovljeno delovno 
mesto? 

DA 

2011 47 70 100 73  
2012 novi 30     
2012 stari 42 56 100 100  
2013 novi 48 100    
2013 stari 40 56  100 100 
2014 novi 40 36 / 100 / 
2014 stari 59 64 / 100 / 

NE 

2011 53 30  27  
2012 novi 70     
2012 stari 58 44 0 0  
2013 novi 52 0    
2013 stari 60 44  0 0 
2014 novi 60 64 / 0 / 
2014 stari 41 36 / 0 / 
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Tabela 3.1.5.2.1 (2. del): Rezultati anketiranja študentov ob zaključku študija 
 

Vprašanje Odgovor Leto ankete Delež odgovorov po stopnjah študija 
VS (%) UNI 

(%) 
SPEC 
(%) 

MAG 
(%) 

DR 
(%) 

4.  Ali je bila smer 
vašega izobraževanja 
primerno izbrana glede 
na podjetje, v katerem 
že delate ali pa se 
nameravate v njem 
zaposliti? 

DA 

2011 37 60 100 70  
2012 novi 47     
2012 stari 48 54 100 100  
2013 novi 60 0    
2013 stari 38 44  100 100 
2014 novi 45 0 / 100 / 
2014 stari 35 49 / 100 / 

Delno 

2011 33 21  30  
2012 novi 23     
2012 stari 17 7 0 0  
2013 novi 16 100    
2013 stari 17 21  0 0 
2014 novi 10 0 / 0 / 
2014 stari 24 29 / 0 / 

NE 

2011 6 4    
2012 novi 0     
2012 stari 5 4 0 0  
2013 novi 8 0    
2013 stari 7 8  0 0 
2014 novi 15 0 / 0 / 
2014 stari 6 6 / 0 / 

Še ne vem 

2011 23 15    
2012 novi 30     
2012 stari 30 24 0 0  
2013 novi 16 0    
2013 stari 38 27  0 0 
2014 novi 30 0 / 0 / 
2014 stari 35 16 / 0 / 

5.  V katerem podjetju 
ste zaposleni oziroma 
se nameravate 
zaposliti? 

Navedeno konkretno 
podjetje 

2011      
2012 novi 23     
2012 stari 58 55 100 100  
2013 novi 46 100    
2013 stari 45 56  100 100 
2014 novi 50 0 / 100 / 
2014 stari 41 59 / 100 / 

Še ne vem 

2011      
2012 novi 57     
2012 stari 38 36 0 0  
2013 novi 42 0    
2013 stari 53 33  0 0 
2014 novi 40 0 / 0 / 
2014 stari 53 28 / 0 / 

Ne želim odgovoriti 

2011      
2012 novi 13     
2012 stari 2 7 0 0  
2013 novi 12 0    
2013 stari 2 11  0 0 
2014 novi 10 0 / 0 / 
2014 stari 6 13 / 0 / 
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Tabela 3.1.5.2.1 (3. del): Rezultati anketiranja študentov ob zaključku študija 
 

Vprašanje Odgovor Leto ankete Delež odgovorov po stopnjah študija 
VS (%) UNI 

(%) 
SPEC 
(%) 

MAG 
(%) 

DR 
(%) 

6.  Ali imate željo 
po nadaljevanju 
študija oziroma po 
nadaljnjem 
izobraževanju? 
(možnih je bilo 
obkrožiti več 
odgovorov ali pa 
nobenega) 

NE, ker trenutno moja 
izobrazba zadošča 

2011 17 23 0 64  
2012 novi 20     
2012 stari 18 33 67 44  
2013 novi 26 0    
2013 stari 17 41  100 100 
2014 novi 30 0 / 0 / 
2014 stari 47 53 / 100 / 

NE, ker moje podjetje ni 
zainteresirano za moje 
dodatno izobraževanje 

2011 3 19 0 0  
2012 novi 0     
2012 stari 3 1 0 0  
2013 novi 0 0    
2013 stari 2 3  0 0 
2014 novi 10 0 / 0 / 
2014 stari 0 3 / 0 / 

DA, vendar le če mi bo 
moje podjetje finančno 
pomagalo 

2011 25 33 100 0  
2012 novi 0     
2012 stari 23 39 33 11  
2013 novi 7 0    
2013 stari 21 29  0 0 
2014 novi 10 0 / 75 / 
2014 stari 6 20 / 0 / 

DA, vendar le če bo 
omogočen izredni način 
študija, ker mi delo 
rednega študija ne 
omogoča 

2011 30 16 0 27  
2012 novi 7     
2012 stari 28 8 0 0  
2013 novi 15 0    
2013 stari 40 15  0 0 
2014 novi 10 0 / 0 / 
2014 stari 29 7 / 0 / 

DA, brez posebnih 
omejitev 

2011 30 3 0 9  
2012 novi 70     
2012 stari 28 20 0 44  
2013 novi 52 100    
2013 stari 21 13  0 0 

 2014 novi 40 0 / 25 0 
2014 stari 18 17 / 0 0 
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Tabela 3.1.5.2.2 (1. del): Rezultati anketiranja diplomantov približno eno leto po zaključku 
študija 

 
  

Stopnja študija 
(program) 

 VS UNI SPEC MAG DR 

Število anket 139 novi 15 24 4 7 7 

stari 43 39 

Ali ste med 
študijem prejemali 
štipendijo podjetja, 
oz. je podjetje 
povsem ali delno 
krilo stroške vašega 
študija 

NE novi 11 (73.33%) 18 (75%) 2 (50%) 5 (71.42%) 4 
(57.14%) 

stari 29 (67.44%) 31 (79.49%) 

DELNO novi 2 (13.33%) 4 (16.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

stari 12 (27.91%) 5 (12.82%) 

POVSEM novi 2 (13.33%) 2 (8.33%) 2 (50%) 2 (28.58%) 3 
(42.86%) 

stari 2 (4.65%) 3 (7.69%) 

Ali ste trenutno 
zaposleni 

NE, ker do 
sedaj še 
nisem 
našel 
primerne 
zaposlitve 

novi 2 (13.33%) 5 (20.83%) 0 (0%) 0 (0%) 1 
(14.29%) 

stari 4 (9.30%) 1 (2.56%) 

NE, 
vendar iz 
osebnih 
razlogov 

novi 5 (33.33%) 15 (62.5%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

stari 5 (11.63%) 0 (0%) 

DA v 
podjetju, 
kjer sem 
prejemal 
štipendijo 

novi 0 (0%) 1 (4.17%) 2 (50%) 1 (14.29%) 0 (0%) 

stari 4 (9.30%) 5 (12.82%)  

DA novi 8  (53.33%) 3 (12.5%) 2 (50%) 6 (85.71%) 6 
(85.71%) stari 30 (69.77%) 33 (84.61%) 

Leto prve zaposlitve Pred 2008 novi 0 (0%) 0 (0%) 3 (75%) 3 
(42.86%) 

5 
(71.42%) stari 2 (4.65%) 0 (0%) 

2008 novi 0 (0%) 0 (0%) 1 (25%) 4 
(57.14%) 

0 (0%) 
stari 1 (2.33%) 1 (4.17%) 

2009 novi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 
stari 3 (6.97%) 1 (4.17%) 

2010 novi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

1 
(14.29%) stari 1 (2.33%) 0 (0%) 

2011 novi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 
stari 10 

(23.26%) 
4 (10.26%) 

2012 novi 5 (33.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 
stari 11 

(25.58%) 
21 (53.85%) 

2013 novi 3 (20%) 2 (8.33%) 0 (0%) 0 
(0%) 

0 (0%) 
stari 8 (18.6%) 10 (25.64%) 

2014 novi 1 (6.67%) 2 (8.33%) 0 (0%) 0 
(0%) 

1 
(14.29%) stari 2 (4.65%) 1 (4.17%) 

 

36 
 



Tabela 3.1.5.2.2 (2. del): Rezultati anketiranja diplomantov približno eno leto po zaključku 
študija 

Stopnja študija 
(program) 

 VS UNI SPEC MAG DR 

Število anket 
139 

novi 15 24 4 7 7 

stari 43 39 

Ali je bila prva 
zaposlitev na 
področju za 
katerega ste 
usposobljeni 

DA povsem novi 8 (53.33%) 4 (16.67%) 0 (0%) 2 
(28.57%) 

7 (100%) 

stari 14 (32.56%) 22 (56.41%) 

DA delno novi 1 (6.67%) 2 (8.33%) 4 (100%) 5 
(71.43%) 

0 (0%) 

stari 19 (44.19%) 14 (35.9%) 

NE novi 2 (13.33%) 2 (8.33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

stari 6 (13.95%) 2 (5.13%) 

Ali je bila 
smer vašega 
izobraževanja 
primerno 
izbrana glede 
na podjetje v 
katerem delate 

DA povsem novi 5 (33.33%) 4 (16.67%) 2 (50%) 3 
(42.86%) 

6 
(85.72%) 

stari 11 (25.58%) 17 (43.59%) 

DA delno novi 4 (26.67%) 1 (4.17%) 2 (50%) 4 
(57.14%) 

1 
(14.28%) 

stari 20 (46.51%) 17 (43.59%) 

NE novi 2 (13.33%) 0 (0%) 0 (0%) 
 

0 (0%) 0 (0%) 

stari 7 (16.28%) 4 (10.26%) 

Ali imate željo 
po 
nadaljevanju 
študija oz. 
nadaljnjem 
izobraževanju 

NE, ker trenutno 
moja izobrazba zadošča 

novi 1 (6.67%) 0 (0%) 1 (25%) 3 
(42.86%) 

7 (100%) 

stari 12 (27.91%) 9 (23.08%) 
NE, ker podjetje v 

katerem delam, oz. se 
nameravam zaposliti ni 
zainteresirano za moje 
dodatno izobraževanje 

novi 1 (6.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
stari 2 (4.65%) 2 (5.13%) 

DA, vendar samo, če 
mi bo podjetje v 
katerem delam tudi 
finančno priskočilo na 
pomoč 

novi 4 (26.67%) 2 (8.33%) 3 (75%) 2 
(28.57%) 

1 
(14.28%) 

stari 12 (27.91%) 12 (30.77%)  

DA, vendar samo v 
primeru, če mi bo 

novi 4 (26.67%) 3 (12.5%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Pomen oznak in kratic: 

VS: visokošolski strokovni program 1. stopnje ali prejšnji visokošolski strokovni dodiplomski (stari) 
program  
UNI: univerzitetni program 1. stopnje ali prejšnji univerzitetni dodiplomski (stari) program  
SPEC: podiplomska specializacija po prejšnjem (starem) programu 
MAG: magistrski program 2. stopnje ali prejšnji podiplomski magistrski (stari) program  
DR: doktorski program 
 
 
Ugotovitve in zaključki, ki sledijo iz anket, so naslednji: 
 
1. Najprej je potrebno opozoriti na dejstvo, da je za leto 2014 anket, ki smo jih naredili takoj po 
končanem študiju, približno za polovico manj kot v prejšnjih letih, kar seveda pomeni ustrezno manjšo 
statistično zanesljivost rezultatov anketiranja. Razlog je v tem, da smo s 1. oktobrom 2014, ko se je 
pričelo novo šolsko leto, z anketiranjem s strani FE prekinili, saj sedaj tovrstno anketo opravljajo na 
UL za vse svoje članice. V prihodnje nameravamo torej uporabljati podatke, ki jih zbirajo na UL. Z 
UL so nam tudi sporočili, da jim lahko posredujemo dodatna vprašanja in predloge, če z obstoječim 
anketiranjem ne bi bili zadovoljni. 
 
2. Iz odgovorov sledi, da ostaja večina bremena za omogočanje študija naših študentov na ramenih 
staršev in države. 
 
3. Z relativno nizkim nivojem štipendiranja je verjetno povezan občuten delež študentov, ki so tekom 
študija opravljali občasna honorarna dela. Relativno precej pa je narasel delež polno zaposlenih. 
 
4. Pomembna je tudi ugotovitev, da večina diplomantov ocenjuje, da je bila smer izobraževanja glede 
na pričakovano zaposlitev povsem, ali vsaj delno ustrezno izbrana.  

omogočen izredni način 
študija, saj mi delo ne 
dopušča rednega 
obiskovanja predavanj 
in vaj  

stari 17 (39.53%) 12 (30.77%) 

 DA, za nadaljevanje 
nimam posebnih 
omejitev 

novi 2 (13.33%) 0 (0%) 1 (25%) 1 
(14.28%) 

0 (0%) 

stari 3 (6.98%) 2 (5.13%) 
S študijem že 
nadaljujem na FE 

novi 4 (26.67%) 21 (87.5%)  0 (0%) 1 
(14.28%) 

0 (0%) 
stari 4 (9.30%) 8 (20.51%) 

S študijem že 
nadaljujem na drugi 
ustanovi 

novi 3 (20%) 1 (4.17%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 
stari 3 (6.98%) 1 (2.56%) 

Ocena študija odlično novi 2 (13.33%) 3 (12.5%)  1 (25%) 3 
(42.86%) 

0 (0%) 
stari 3 (6.98%) 9 (23.08%) 

prav dobro novi 9 (60%) 11 (45.83%) 3 (75%) 3 
(42.86%) 

2 
stari 23 (53.49%) 16 (41.03%) 

dobro novi 3 (20%) 10 (41.67%) 0 (0%) 1 
(14.28%) 

5 
stari 15 (34.88%) 13 (33.33%) 

zadostno novi 1 (6.67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
stari 2 (4.65%) 1 (2.56%) 

nezadostno novi 0   (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
stari 0  (0%) 0 (0%) 
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5. To je očitno posledica dejstva, da so kljub svetovni krizi potrebe po naših diplomantih še vedno zelo 
velike in je njihova zaposljivost odlična. 
 
6. Nekoliko pa je žal upadla želja po nadaljnjem izobraževanju. Težko je oceniti, ali gre le za slučajna 
nihanja rezultatov anketiranja, ali pa se zaradi kriznih časov ljudje raje usmerjajo v drugačne oblike 
dela. Vsekakor pa je to opozorilo, ki ga ne gre prezreti in ki bi lahko obudilo tudi iniciativo izrednega 
študija in vsaj delno bolj aktivne oblike e-poučevanja. 
 
7. Še vedno velja ugotovitev, da se naši diplomanti zaposlujejo v zelo različnih podjetjih in podjetja 
praviloma ne zaposlijo več kot enega našega diplomanta letno, ali še manj. To kaže, kako pomembno 
je, da naši programi nudijo dobre osnove ter splošno razgledanost in ne izobražujejo glede na potrebe 
(in želje) individualnih podjetij. 
 
V anketi imajo študenti možnost podati tudi svoje mnenje, kritiko in pripombe na študijski proces. Te 
možnosti za vpliv na organizacijo študija je izkoristilo relativno malo  anketirancev. Med komentarji 
zasledimo tako eksplicitne pohvale študija v celoti ali posameznih delov, kot tudi nekatere kritike in 
predloge za izboljšave. Po pogostosti izstopajo želje po:  
• povečanju deleža praktičnega dela (laboratorijskih vaj); ta problem smo obravnavali že v preteklih 

letih in je najpogosteje posledica dejstva, da laboratorijske vaje, katerim je odmerjen izrazit delež 
ur, študenti zaradi neustrezne pripravljenosti ne občutijo kot kvalitetno praktično delo; videti je, da 
bi kazalo poostriti kriterije pripravljenosti na praktično delo in študente ustrezno informirati; 

• več poudarka na projektnem delu (reševanje obsežnejših praktičnih nalog); 
• več praktičnega dela v povezavi z industrijo in na sploh po bolj intenzivnem povezovanju študija z 

industrijo; 
• uvedbi obvezne prakse v podjetjih na vseh študijskih programih; 
• organiziranju pedagoškega procesa v popoldanskem času (za tiste, ki so redno zaposleni!). 
 
 
Kljub raznim kritičnim mislim je splošna ocena kvalitete študija še vedno PRAV DOBRO, kar je 
najbrž zelo dober rezultat, saj popolnosti zaradi različnosti mnenj in pogledov ni mogoče pričakovati. 
 
 
3.1.6 Pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

 
 
3.1.6.1 Upravljanje s stvarnim premoženjem 
 

Upravljanje s stvarnim premoženjem je bilo na Fakulteti v l. 2014 zelo intenzivno, saj smo se v prvi 
polovici leta intenzivno ukvarjali z urejanjem evidenc o nepremičninah in usklajevanju vrednosti 
nepremičnin Fakultete pri Geodetski upravi RS (GURS), ker smo pričakovali, da bo uveljavljen 
nepremičninski zakon. Uspelo nam je znižati vrednosti spremljajočih prostorov na Tržaški cesti 25 ter 
vrednosti garaž in kolesarnice na Teslovi ulici 30, kar bi pomenilo ob uveljavitvi nepremičninskega 
davka znatne letne finančne prihranke.   
 
V l. 2014 smo izvedli tudi energetski pregled stavbe, ki je služil tudi za pridobitev energetske 
izkaznice. V l. 2015 bomo izdelali še pregled potresne ogroženosti stavbe, ki bo vplival na odločitev o 
energetski prenovi. 
 
Po selitvi Fakultete za računalništvo in informatiko smo pridobili dodatne prostore za raziskovalno in 
pedagoško delo, kabinete, pisarne, del arhiva in del parkirišča. Del prostorov smo namenili 
fakultetnim laboratorijem, ki so izkazali interes, za bolj kakovostno izvajanje raziskovalne in 
pedagoške dejavnosti. Del prostorov v četrtem nadstropju pa smo, skladno z predmetno zakonodajo, 
oddali za določen čas najemnikom, ki se ukvarjajo z raziskovalno dejavnostjo v povezavi s Fakulteto.  
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V okviru investicijskega vzdrževanja smo staro predavalnico P6, s pomočjo donatorjev, predelali v 
novo diplomsko sobo, uredili smo malo diplomsko sobo in pridobili tudi malo sejno sobo. Prenovili 
smo hodnik v pritličju stavbe B, del arhiva v kleti in hodnik v kleti stavbe C.  Prenovili ali preuredili 
smo predavalnice P6, P10, P11, P15b, P18, P21 in P4b. V Študijskem sektorju smo uredili novo 
pisarno za delo z mednarodnimi študenti. Prenovili smo pisarno Študentskega sveta Fakultete (ŠSFE), 
pred pisarno pa namestili zaslon in oglasno desko za boljšo informiranost študentov o aktualnih temah 
in o lokaciji pisarne ŠSFE. S sofinanciranjem Univerze v Ljubljani smo prenovili sanitarije v prvem in 
drugem nadstropju stavbe B. Prenove laboratorijev so v celoti financirali laboratoriji z lastnimi 
sredstvi. Gradbeno-obrtniška dela so potekala od julija do decembra 2014, čaka pa nas še prenova 
avle, recepcije in vhoda na Fakulteto.  
  
Pri prenovah smo ravnali skrajno varčno in pri nabavah upoštevali zakonodajo s področja javnega 
naročanja, zahvaljujoč sodelavcem Tehnično-vzdrževalne službe, pa smo sami izvedli številna 
popravila in manjše prenove ter zagotovili sodobne, varne in tehnološko dovršene pogoje za 
pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo.  
 
Za nemoteno izvajanje pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela smo v letu 2014 posodobili tudi 
del pedagoške in raziskovalne opreme. Oprema je bila v celoti kupljena z namenom izboljšanja 
pogojev dela, višje kakovosti pedagoškega procesa in nemotenega kakovostnega raziskovanja.  

 
Na strehi fakultetnih stavb imamo dve sončni elektrarni. Sončna elektrarna LPVO na strehi stavbe A 
je v letu 2014 proizvedla 18.800 kWh električne energije. Sončna elektrarna LRTME na strehi stavbe 
D je v letu 2014 proizvedla 4500 kWh električne energije. Obe elektrarni sta namenjeni tudi 
znanstvenoraziskovalnemu in pedagoškemu delu. 

 
Na Fakulteti ves čas skrbimo za varno in zdravo delovno okolje, kar se kaže v ergonomski opremi 
delovnih prostorov, varnostni razsvetljavi in poznavanju pravil iz varnosti pri delu in pred požari. V l. 
2014 je strokovna sodelavka za VPD in VPP, skupaj s sodelavci iz gasilske brigade izvedla za 
zaposlene na Fakulteti tečaje iz varnosti pri delu, s predavanjem, preizkusom znanja in praktičnim 
prikazom uporabe gasilnih aparatov. Podobno kot v preteklih letih in skladno s terminskim načrtom in 
oceno tveganja, v kateri sta bila upoštevana delovno mesto in starost delavcev, potekajo periodični 
zdravstveni pregledi zaposlenih. 
Fakulteta je tudi v l. 2014 skrbela za racionalno finančno poslovanje v smislu preudarnih nabav blaga 
in storitev, zato smo za ponudnika tiskarskih storitev in storitev urejanja okolice Fakultete izbrali na 
javnem razpisu dve invalidski podjetji, saj je Fakulteta zavezanec v smislu izpolnjevanja obveznosti 
kvote zaposlenih invalidov na podlagi 62. člena ZZRZI in 2. člena Uredbe o določitvi kvote za 
zaposlovanje invalidov, in lahko svojo zakonsko dolžnost glede izpolnitve invalidskih kvot, skladno s 
64. členom ZZRZI, izpolni preko poslovnega sodelovanja z izvajalci, ki so invalidska podjetja, kar 
pomeni znatne prihranke za Fakulteto. 
 

 
upravljanje s stvarnim premoženjem - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 

Ključni premiki, prednosti in dobre prakse na 
področju  Obrazložitev vpliva na kakovost 

Pridobitev novih prostorov po selitvi FRI Boljše razmere za delo 
Prenova laboratorijskih, pedagoških in spremljajočih 
prostorov  Bolj kakovostno delo na Fakulteti 

Oddaja poslovnih prostorov po selitvi FRI Dodatna sredstva za vzdrževanje stavbe 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za izboljšave in 
izzivi na področju  Predlogi ukrepov za izboljšave 

Energetsko neučinkovita in potresno ogrožena stavba Protipotresna sanacija in energetska 
prenova 
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JAVNA NAROČILA 

 
Fakulteta je v l. 2014 izvajala javna naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. 
RS št. 12/2013, 19/2014) ter pravnimi podlagami in pravili, ki veljajo za posredne proračunske 
porabnike  RS:  
• Evidenčna javna naročila smo izvajali za vrednosti do 19.999 EUR za blago in storitve ter do 

vrednosti 39.999 EUR za gradnje. Zanje ni potrebna javna objava, je pa obvezno voditi evidenčne 
statistične podatke in jih objaviti na Portalu pri Uradnem listu RS. 

• Naročila male vrednosti smo izvajali za vrednosti od 20.000 EUR do 207.000 EUR za blago in 
storitve ter za vrednosti od 40.000 EUR do 5.186.000 EUR za gradnje, z obvezno objavo na 
Portalu ''E-naročanje'' pri Uradnem listu RS. 

• Naročila srednje oz. velike vrednosti smo izvajali za vrednosti od 207.000 EUR dalje za blago in 
storitve ter za vrednosti od 5.186.000 EUR dalje za gradnje, z objavo na EU Portalu TED. 

 
Pri nabavah smo ravnali skrajno varčno, v skladu z znižanim financiranjem pedagoške in raziskovalne 
dejavnosti. Vse ponudbe smo pri nabavah skrbno preverjali in iskali najbolj ugodne rešitve.  
 
Ker je Fakulteta zavezanec v smislu izpolnjevanja obveznosti kvote zaposlenih invalidov na podlagi 
62. člena ZZRZI in 2. člena Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (glede na razvrstitev 
dejavnosti Fakultete po Standardni klasifikaciji dejavnosti, SKD 2008 - šifra SKD P 85.422 -
Visokošolsko izobraževanje),  smo svojo zakonsko dolžnost glede izpolnitve invalidskih kvot, skladno 
s 64. členom ZZRZI, izpolnjevali s poslovnim sodelovanjem z izvajalci, ki imajo po sklepu Vlade RS 
status invalidskega podjetja. Zato smo imeli sklenjene pogodbe z invalidskimi podjetji (tako 
imenovana ''pridržana naročila'', skladno z ZJN-2) za urejanje okolice Fakultete, vrtnarske in tiskarske 
storitve ter za izvedbo storitev fizičnega in tehničnega varovanja stavbe in smo v l. 2014 privarčevali 
malo manj kot 40.000,00 EUR, kar kaže na učinkovito poslovanje. 

 
Evidenčna javna naročila v l. 2014 

 
V l. 2014 izvedli za 2.669.757,00 evrov javnih naročil za vrednosti, ko ni potrebna objava na Portalu 
JN, kar je za 9,5% več, kot v l. 2013, a glede na številne prenove odraža izjemno varčnost pri nabavah. 
Izvedli smo skupno 2458 zahtevkov, od tega 930 zahtevkov za blago oz. 42% vrednosti vseh 
evidenčnih javnih naročil, 1528 zahtevkov za nakupe storitev  oz. 54% vrednosti vseh evidenčnih 
javnih naročil ter 5 zahtevkov za gradbeno-obrtniška dela oz.  4% vrednosti vseh evidenčnih javnih 
naročil. 

 
Vrsta 

JN 
Znesek JN v 

EUR z DDV % 
Število 

izvedenih 
JN 

Blago 1.117.408,00 42 930 

Storitve 1.438.246,00 54 1528 

Gradnj
e 114.103,00 4 5 

Skupaj: 2.669.757,00 10
0 2458 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2014. 
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Javni razpisi 
 
V letu 2014 smo izvedli devet javnih razpisov, ki so evidentirani v priloženi elektronski objavi 
statističnih podatkov na Portalu JN,  v skupni vrednosti 593.911,00 EUR (z DDV). Javni razpis za 
nakup električne energije pa je bil izveden preko skupnega javnega naročila na Univerzi v Ljubljani in 
so vrednosti zajete v spodnji tabeli.  
 
Izpis iz Portala JN pri Uradnem listu RS: 

E-NAROČANJE                                                   PORTAL JAVNIH NAROČIL 

                                                                        
 

ODDAJA STATISTIČNIH PODATKOV ZA LETO 2014 

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 
 
Status ODDANI PODATKI: Obvestila o oddaji posameznih naročil, ki so bila na podlagi okvirnega sporazuma 
oddana v letu 2014 

št. objave datum objave naročnik: naslov objave 

OS514/2015 6.2.2015            UL FE: Toner za laserske tiskalnike/telefakse 

  
Status ODDANI PODATKI: Podatki o naročilih srednje in velike vrednosti, ki so bila oddana v letu 2014  

št. objave datum objave naročnik: naslov objave 

JN5292/2014 8.5.2014 UL FE: Računalniška oprema in pribor 

 
JN3515/2014 25.3.2014 UL FE: Elektronska oprema 

 
JN1547/2014 

 7.2.2014 UL FE: Elektronska oprema 
 

    JN2401/2014                      28.2.2014 UL FE: Tonerji  in črnila  
 
EU 3 - SL 16.12.2013 UL FE: Storitve varovanja z varnostniki  
 

Status ODDANI PODATKI: Podatki o naročilih male vrednosti, ki so bila oddana v letu 2014  

št. objave datum objave naročnik: naslov objave 

NMV5807/2014 22.12.2014               UL FE: Mikroelektronski stroji in aparati ter mikrosistemi 

 
NMV5806/2014 22.12.2014               UL FE: Elektronska oprema 

 
NMV5620/2014 11.12.2014                 UL FE: Električni pretvorniki 

 
NMV4452/2014 17.10.2014                 UL FE: Računalniška oprema in pribor 
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Javni razpisi v letu 2014 

 

Vrsta JR Znesek JR v EUR z 
DDV % Skupaj 

JN 
Blago 624.724,00 93 9 

Storitve 42.651,00 7 1 

Skupaj 667.375,00 100 10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2014. 
 
 
Kot je razvidno iz podatkov, smo v l. 2014 izvedli za 667.375,00 evrov javnih razpisov za nakupe 
blaga in storitev, kar je za 8% manj, kot v l. 2013.  

 
 

Skupna vrednost javnih naročil v letu 2014 
 

Vrsta postopka Znesek naročil v 
EUR z DDV % 

Evidenčna JN  2.669.757,00 80 

Javni razpisi     667.375,00 20 

Skupaj 3.337.132,00 100 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN za l. 2014. 
 
V letu 2014 je bilo skupno izvedenih za 3.337.132,00 evrov javnih naročil, od tega je bilo razpisov z 
javno objavo za 20 % oz. v višini 667.375,00 EUR, evidenčnih javnih naročil pa 80 % oz. v višini 
2.669.757,00 EUR, kar kaže na razdrobljenost javnih naročil glede na potrebe izvajanja posameznih 
projektov in na specifiko financiranja pedagoške in raziskovalne dejavnosti. Vse vrednosti so z 
vključenim davkom na dodano vrednost. 

 

80% 
20% 

JN
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93% 

7% 
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Primerjava javnih naročil med leti 2001 in 2014 (v milijonih EUR). 
 

 
 

Vir: Arhiv JN FE – statistični podatki JN 2001-2014 
 

Kot je razvidno iz podatkov, je vrednost javnih naročil v letu 2014 na podobni ravni, kot v letu 2006 in 
le malce višja od preteklih treh let. Glede na gospodarsko situacijo in varčevalne ukrepe je trend 
primeren, saj kaže na to, da smo tudi v l. 2014 poslovali skrajno gospodarno in smo pri vseh novih 
investicijah ter prenovah prostorov zasledovali gospodarnost. Tak trend bomo ohranili tudi v prihodnje 
in močno nadzorovali finančno stanje Fakultete. 
 
 

3.1.6.2 Informacijski sistem 
 

Sektor IKT z dvema zaposlenima sistemskima inženirjema, ob sodelovanju zaposlenih na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani (FE) in z zunanjimi sodelavci, zagotavlja vzdrževanje in 
nadgradnjo informacijske in komunikacijske infrastrukture ter nudi podporo za njeno nemoteno 
delovanje. Študentom in zaposlenim je na voljo brezžično internetno omrežje (Eduroam), ki je 
dostopno na celotnem področju Fakultete, kjer se zadržujejo študenti. Študentom so poleg opreme v 
laboratorijih, ki je v domeni posameznih pedagogov, namenjeni računalniki v avli, knjižnici in v CIT.  

Poleg tega sektor skrbi za nemoteno delovanje tehnične opreme v predavalnicah in nudi multimedijsko 
podporo pri izvedbi številnih dogodkov na Fakulteti in tudi izven nje.  

Na področju stacionarne telefonije smo po odselitvi FRI najprej uredili avtomatske odzivnike, po 
preteku dveh mesecev po uradni odselitvi pa smo izklopili vse njihove nekdanje nastavitve in 
onemogočili številke. Večina starih številk je bila vrnjena v obtok za potrebe FE. S Telekomom 
Slovenije je bila podpisana nova pogodba, s katero bomo prešli na dostopovni ravni telefonske 
centrale na tehnologijo SIP trunk, ki nam bo omogočila dodatno optimizacijo in konvergenco 
mobilnega in stacionarnega omrežja. Po prehodu na SIP bo mogoče vrniti del številk operaterju in s 
tem zmanjšati stroške. 

Na mobilnem delu telefonije je bila trikrat letno opravljena analiza uporabe in porabe, kar je bila 
podlaga za optimizacijo paketov in storitev, s čimer smo zmanjšali stroške in povišali funkcionalnost 
ter udobje uporabe. Pri nabavah novih aparatov smo dosegali ugodne cene v primerjavi s cenami na 
trgu. Izvedeni so bili večkratni pogovori oz. pogajanja s ponudnikoma Simobilom in Telekomom 
Slovenije. 

Pri vseh prenovah, predelavah prostorov in selitvah laboratorijev, ki jih je bilo v letu 2014 zaradi 
odhoda FRI veliko, smo intenzivno sodelovali, tako z izrisi situacij, predlogih prenov kakor tudi pri 
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sami izvedbi. Preuredili smo internetno ožičenje za nove najemnike v bivših prostorih FRI in postavili 
novo vozlišče, ki oskrbuje uporabnike v okolici predavalnice P4. Prenovili ali preuredili smo 
predavalnice P6, P10, P11, P15b, P18, P21 in P4b. Predavalnico P6 smo predelali v diplomsko sobo in 
jo opremili s sodobnim upravljanjem, pri čemer je sodelovalo tudi več sponzorjev. Dokupili smo še 
prenosni sistem za ozvočenje in prenovili avdio sistem v multimedijski dvorani. 

Na programski podpori študentske evidence STUDIS, ki je bila vpeljana leta 2013, so se odpravile 
nekatere zaznane pomanjkljivosti, sistem pa se postopoma nadgrajuje tudi z novimi funkcionalnostmi. 
Z zimskim semestrom študijskega leta 2014/2015 smo vpeljali e-učilnico ''e.FE'', ki so jo razvili v 
LTFE ob sodelovanju zunanjih partnerjev. Prav tako smo posodobili urniški portal. 

Od ponudnika storitev poslovne informatike EDICO smo pričakovali ureditev gladkega prehoda na 
prejemanje in procesiranje elektronskih računov, ki so postali zakonska obveza za javni sektor s 
01.01.2015. Kljub večmesečnim obljubam smo na uvajanje morali počakati do skrajnjega roka in to 
brez posebnega preizkušanja, tako da bodo nekatere funkcionalnosti za likvidaturo računov razvite in 
vpeljane šele v letu 2015. Ob njihovi uspešni uvedbi pa lahko pričakujemo ustrezno optimizacijo 
procesov v FRS. V letu 2014 smo prešli na izdajanje elektronskih plačilnih list, potem ko je EDICO 
po dolgotrajnem vztrajanju FE razvil varnostno ustrezno rešitev. Naša že kar dolgoletna pričakovanja 
o novi in učinkovitejši platformi poslovne informatike, ki bi olajšala delo v FRS in zmanjšala tveganje 
za napake, zaenkrat še niso izpolnjena. 

Na FE smo vpeljali nov način aktivacije operacijskih sistemov (preko kms strežnika). V skupnih 
službah se je dokončala nadgradnja delovnih postaj na operacijski sistem Windows 7. Za tajnice 
kateder smo vpeljali roaming profile, način dostopa do računovodskega programa pa smo uredili preko 
"remote desk" protokola, tako da sedaj klienti niso več nameščeni na lokalnih postajah. Za potrebe 
promocije smo postavili nov datotečni strežnik. Poseben poštni strežnik, ki omogoča kontrolirano 
pošiljanje pošte več desettisočim prejemnikom, smo postavili za potrebe konferenc in predstavitev. 

 
 

Informacijski sistem - pogoji za izvajanje dejavnosti in podporna dejavnost 
Ključni premiki, prednosti in dobre prakse 

na področju 
Obrazložitev vpliva na kakovost 

Vpeljava e.FE (e-učilnice, e-učenje) Spodbujanje sodobnih pristopov k izvajanju 
pedagoškega procesa razširitev uporabe novih tehnologij 

pri izvajanju pedagoškega procesa odpiranje možnosti 
poučevanja na daljavo, kar je pomembno pri 

mednarodnih povezavah na pedagoškem in znanstvenem 
področju 

Ključne pomanjkljivosti, priložnosti za 
izboljšave in izzivi na področju 

Predlogi ukrepov za izboljšave 

Sistem STUDIS Še izkazuje nekatere pomanjkljivosti, vendar z 
dolgotrajnejšo uporabo postaja vse boljši in prijazen za 

študente in učno osebje 
Spletna stran Fakultete Čeprav smo jo v preteklih letih močno izboljšali, še 

vedno ni dovolj pregledna, nujno je tudi stalno 
ažuriranje informacij in skrbnost pri urejanju. 

 
 
 

3.1.6.3 Kadrovski razvoj  
 
Organizacijska struktura na FE se v letu 2014 ni bistveno spreminjala. Skupno število zaposlenih se je, 
glede na predhodno leto, zmanjšalo za  5 delavcev, zlasti na račun upokojitev in raziskovalcev, ki so 
bili zaposleni za čas trajanja projektov in so se le-ti zaključili.  
 
Konec l. 2014 je bilo na Fakulteti skupno zaposlenih 364 delavcev, od tega 120 visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev, 123 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 44 mladih raziskovalcev ter 19 
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tehničnih sodelavcev. V strokovnih službah Tajništva Fakultete pa je bilo zaposlenih 58 delavcev. 
Med zaposlenimi na Fakulteti je tudi 7 tujcev,  predvsem med mladimi raziskovalci. 

Redno zaposleni delavci na Fakulteti v letu 2014 
 
 

DELOVNO MESTO Šifra 
DM 

TR NAZIV ŠT. 
ZAPOS. 

 
ASISTENT 

 
D010001 

VII/2 ASISTENT 1 
VIII ASISTENT Z MAGISTERIJEM 5 
IX ASISTENT Z DOKTORATOM 54 

ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA  VIII ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA 
   

1 
STROKOVNI SODELAVEC D017001 VII/2 STROKOVNI SODELAVEC 1 

 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ 

 
D017004 

VII/2 PREDAVATELJ 1 
VII/2 VIŠJI PREDAVATELJ 1 

 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 

 
D019001 

IX DOCENT 4 
IX IZREDNI PROFESOR 18 
IX REDNI PROFESOR 34 

MLADI RAZISKOVALEC H017002 VII/2  28 
MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM 

 Š  
H017003 VII/2  16 

RAZISKOVALEC H017004 VII/2  32 
RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM H018003 VIII  9 
ASISTENT Z DOKTORATOM H019001 IX  43 
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC H019006 IX  6 
ZNANSTVENI SODELAVEC H019007 IX  13 
ZNANSTVENI SVETNIK H019008 IX  4 
STROKOVNI DELAVEC VI J016037 VI  11 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 J017100 VII/1  6 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 J017101 VII/2  2 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-II J017103 VII/2  5 
SISTEMSKI INŽENIR VII/2 J017120 VII/2  2 
STROKOVNI DELAVEC VII/1 J017131 VII/1  8 
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z 

Č    
J016980 VI  1 

POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 J017903 VII/2  1 
TAJNIK ČLANICE VII/2 J017908 VII/2  1 
VODJA FINANČNO-RAČUNOVODSKE SLUŽBE J017916 VII/2  1 
VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 

 
J017931 VII/2  1 

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI I J017935 VII/2  1 
VODJA SLUŽBE ZA VPIS IN ŠTUDENTSKE ZADEVE 

 
J017937 VII/2  1 

ČISTILKA II J032001 II  14 
TEHNIČNI DELAVEC III J033021 III  3 
TEHNIČNI DELAVEC IV - I J034074 IV  1 
TEHNIČNI DELAVEC V - I J035067 V  10 
TEHNIČNI DELAVEC V - II J035068 V  1 
TEHNIŠKI SODELAVEC VI J036018 VI  9 
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 J037003 VII/1  14 
SKUPAJ    364 

 
 
Za nemoteno izvajanje pedagoškega dela je Fakulteta sklenila avtorske oz. druge pogodbe o 
sodelovanju pri pedagoškem delu (izvedba predavanj in vaj) na vseh treh stopnjah študija s 25 
zunanjimi izvajalci in 58 zaposlenimi na Fakulteti. 
 
Fakulteta omogoča, skladno s predmetno zakonodajo (ZDR-1, ZViS, ZUJF), formalno izobraževanje 
le tistim zaposlenim pedagoškim asistentom, ki to potrebujejo za napredovanje na delovnem mestu, 
ostala izobraževanja zaposlenih pa trenutno zaradi 185. člena ZUJF niso dovoljena. 
 
V avgustu 2014 je rektor Univerze v Ljubljani sprejel navodila za zaposlovanje pedagoških delavcev 
in upokojevanje, prav tako za pedagoške in raziskovalne asistente dopolnili sistemizacijo v delu, da 
lahko, če so ustrezno habilitirani, izvajajo (do 50%) tudi predavanja. Še vedno pa čakamo na ustrezne 
vzorce pogodb o tovrstnih zaposlitvah. 
 
Čeprav poskušamo na Fakulteti privabljati in obdržati najboljše pedagoške in znanstveno-raziskovalne 
kadre, so ti napori oteženi zaradi specifične ureditve na Univerzi v Ljubljani, pa tudi plačna 
zakonodaja ni prilagojena zaposlovanju tujih strokovnjakov iz eminentnih institucij. Prav tako 
navodilo Univerze omogoča zaposlitev raziskovalcev le za določen čas izvajanja projektov, ki so vir 
za plačo, zato je v visokošolskih okoljih položaj raziskovalcev, v primerjavi s pedagoškim kadrom, 
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tudi sicer diskriminiran. Razmere še poslabšujeta izrazit upad projektnega financiranja ARRS, ki 
zaradi kumulativnosti točkovanja omejuje možnosti pridobivanja projektov mlajšim kadrom. 
Kljub vsemu se na Fakulteti trudimo zaposlenim zagotavljati dobre delovne pogoje, ustrezno urejena 
in varna delovna mesta, na voljo jim je restavracija z dobro in zdravo hrano po ugodnih cenah, 
skrbimo za zdravje zaposlenih s preventivnimi zdravstvenimi pregledi in rekreacijo, ki jo organizira 
športno fakultetno društvo. 
 
V l. 2014 smo v okviru priznanj Fakultete uvedli tudi nagrado sodelavcem Fakultete za pomemben 
prispevek k delovanju Fakultete in je bila v l. 2014 že tudi prvič podeljena trem sodelavcem iz službe 
za tehnično vzdrževanje. Nagrada predstavlja zahvalo in priznanje ter spodbuja delavce k bolj 
učinkovitemu in inovativnemu delu. 

 
 

3.1.7 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev 
 

Pričujoče poročilo odraža intenzivne napore naše Fakultete po uspešnem in kvalitetnem delu. Čeprav 
ni zelo težko odkriti tudi nekatere pomanjkljivosti oz. težave, lahko vseeno zaključimo, da relativno 
uspešno opravljamo svoje poslanstvo.  

 
Tabela 3.1.7.1: Realizacija za leto 2014 zastavljenih ciljev  

 

PODROČJE ZASTAVLJENI CILJ UKREP STATUS 

IZOBRAŽEVANLNA 
DEJAVNOST 

dvig kakovosti pedagoškega 
dela 

pedagoško razbremenjevanje 
učiteljev in dvig deleža 
raziskovalnega dela, vpeljava 
zaposlitev na mestu 
visokošolskega učitelja: 50% 
pedagoško in 50% raziskovalno 

čakamo na sistemizacijo UL 

izvajanje dopolnilnih 
pedagoških aktivnosti za 
dvig kakovosti študija  

Izobraževanja pred pričetkom 
študija: Uvod v študij 
elektrotehnike, Repetitorij pri 
predmetih iz matematike. 
Tutorstvo. 

         poteka 

vključevanje študentov v 
raziskovalno delo 

vključevanje študentov v 
raziskovalne projekte in 
spoznavanje z realnim okoljem 

poteka 

več mednarodnih izmenjav 
študentov 

priprava študijskih programov in 
predmetov v angleškem jeziku 

delno realizirano v 2014, 
vključeno v program dela 2015 

RAZISKOVALNA 
DEJAVNOST 

pedagoška razbremenitev 
najbolj uspešnih 
raziskovalcev 

nadpovprečno uspešnim 
raziskovalcem (več kot 20 
SICRISS točk) se pri pedagoški 
obremenitvi prizna 2 uri predavanj 
v študijskem letu 

realizirano v 2014 

povečanje števila 
raziskovalnih projektov pri 
mlajših izkušenih 
raziskovalcih (5 - 10 let po 
doktoratu) 

ustanovi se "raziskovalni fond", ki 
bo omogočil perspektivnim 
mlajšim raziskovalcem začetek 
samostojne raziskovalne poti, do 
finančne podore bodo upravičeni 
tisti, ki bodo sposobni v 1-2 letih 
pridobiti nove raziskovalne 
projekte 

vključeno v program dela 2015 

boljše sodelovanje med 
raziskovalnimi skupinami 

organizacija tematskih delavnic 
pri načrtovanju razvoja novih 
končnih produktov in storitev 

vključeno v program dela 2015 
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Povezovanje z ostalimi 
univerzami in fakultetami  

Krepitev sodelovanja s tujimi 
univerzami za večjo 
konkurenčnost pri pridobivanju 
novih evropskih projektov 

V l. 2014 je bilo sklenjenih več 
sporazumov s tujimi 
Univerzami (na ravni UL) in 
bilateralnih sporazumov (na 
ravni FE) 

PRENOS ZNANJA 

povečanje števila uspešnih 
prenosov znanja 

priprava registra obstoječih 
pravnih oseb zaposlenih (donacije, 
sponzorstva), izdelava natančnih 
navodil za ustanavljanje 
odcepljenih podjetij (licenčnina) 

delno realizirano v 2014, 
vključeno v program dela 2015, 
čakamo Pravilnik o IL UL. 

boljše sodelovanje z 
industrijskimi partnerji 

vpeljava posebnega priznanja FE 
za uspešno sodelovanje z 
industrijskimi partnerji, 
organizacija srečanj z 
industrijskimi partnerji 

realizirano v 2014 

ustvarjalne razmere za 
delo in študij 

ureditev prostora za 
druženje študentov 

ureditev hodnikov in avle fakultete 
za delovna druženja študentov vključeno v program dela 2015 

ureditev laboratorijev po 
selitvi FRI 

  realizirano v 2014 

KAKOVOST - 
Upravljanje kakovosti 

za doseganje 
odličnosti na vseh 

področjih delovanja 

Stalna skrb za kakovost dela 
na fakulteti  

samoevalvacije realizirano v 2014 

Promocija zdravja na 
delovnem mestu 

preventivni zdravstveni pregledi, 
ergonomska delovna mesta, 
športne aktivnosti v okviru ŠD 
FE-FRI 

realizirano v 2014 

preverjanje pedagoškega 
dela 

anketiranje študentov realizirano v 2014 

INFORMATIZACIJA 
-zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti 

prenova poslovnih procesov 
uvedba informacijske podpore za 
e-račune, e-potne naloge in e-
nabavo 

delno realizirano v 2014, 
vključeno v program dela 2015 

 prenova poslovnih procesov 
uvedba programa STUDIS za 
vodenje študijskega procesa realizirano v 2014 

PROSTOR - 
zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti 

prenova avle in vhoda na 
fakulteto  

izvedba natečaja za idejno 
arhitekturno rešitev vključeno v program dela 2015 

energetska prenova stavbe 
pridobitev sredstev EKO sklada ali 
sofinanciranje s strani UL vključeno v program dela 2015 

ORGANIZACIJA IN 
KADRI - 

zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti 

zmanjševanje razlik med 
statusom pedagoških in 
raziskovalnih delavcev 

uvajanje kombiniranih delovnih 
mest vključeno v program dela 2015 

zaposlovanje kakovostnih 
kadrov 

striktno izvajanje javnih razpisov 
in izpostavljanje sposobnosti 
pridobivanja raziskovalnih 
projektov 

delno realizirano v 2014, 
vključeno v program dela 2015 

 zagotavljanje pogojev 
za izvajanje dejavnosti 

pridobitev finančnih 
sredstev za vzdrževanje 
stavbe 

komercialna oddaja nezasedenih 
prostorov in parkirišč  realizirano v 2014 

pridobitev dodatnih 
finančnih sredstev 

nadaljevanje aktivnosti za 
izgradnjo parkirne hiše vključeno v program dela 2015 

skrb za gospodarno 
poslovanje 

finančno načrtovanje, optimizacija 
poslovanja in tekoče spremljanje 
finančnega poslovanja fakultete  

realizirano v 2014 
vključeno v program dela 2015 
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4. STATISTIČNI PODATKI   UL FE (realizacija 2014) 

 
 

Število sporazumov o sodelovanju pri pridobivanju "dvojnih" diplom 
 

STOPNJA 
ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA 

Število sporazumov o 
sodelovanju pri 

pridobivanju " dvojnih" 
diplom 

Število študijskih 
programov 

izvedenih/izvajanih v tujem 
jeziku 

1. STOPNJA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI 
PROGRAM 0 0 

1. STOPNJA UNIVERZITETNI PROGRAM 0 0 

2. STOPNJA MAGISTRSKI 0 delno 1 

2. STOPNJA ENOVIT MAGISTRSKI 0 0 

3. STOPNJA DOKTORSKI ŠTUDIJ 1 0 

 
 

Predmeti in izmenjave 
 

Število 
študentov, ki so 
opravljali 
prakso v tujini 

Število 
predmetov, ki 
se izvaja  na 
članici 

Število 
predmetov na 
članici, ki so 
bili izvedeni 
tudi v tujem 
jeziku 

Število 
študentov, ki so 
opravili vsaj en 
predmet na 
drugi članici 
UL 

Število 
pridobljenih 
kreditnih točk 

Število 
študentov, ki so 
na vaši članici 
opravili vsaj en 
predmet in 
prihajajo iz 
druge članice 
UL 

Število 
pridobljenih 
kreditnih točk 

0 128 0 0 0 0 0 

0 76 0 0 0 0 0 

2 112 0 2 10 2 12 

0 0 0   0 0 

0 37 0 1 10 5 30 

 
 

Študentje s posebnimi potrebami 
 

STOPNJA 
ŠTUDIJA VRSTA ŠTUDIJA 

VRSTA MOTNJE/TEŽAVE 
ŠTUDENTA S POSEBNIMI 
POTREBAMI  OZ. STATUS 

VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA OZ. 
STATUS PRIZNANEGA 

UMETNIKA 

Število študentov 
s posebnimi 

statusom 

1. STOPNJA UNIVERZITETNI 
PROGRAM delna ali popolna izguba sluha 1 

1. STOPNJA 
VISOKOŠOLSKI 

STROKOVNI 
PROGRAM 

primanjkljaji na posameznih področjih 
učenja 2 

1. STOPNJA 
VISOKOŠOLSKI 

STROKOVNI 
PROGRAM 

gibalna oviranost 1 

2. STOPNJA MAGISTRSKI status vrhuskega športnika 2 
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Vseživljenjsko učenje 
 

Število drugih oblik 
vseživljenjskega učenja 

Število udeležencev drugih 
oblik vseživljenjskega učenja 

Naštejte najpomembnejše od 
teh oblik 

37 376 
strokovna usposabljanja iz 
področja IKT tehnologij in 

razvoja aplikacij, 

1 69 seminar s področja optičnih 
komunikacij 

1 77 seminar s področja radijskih 
komunikacij 

1 7 Uporaba elektroporacije v 
biologiji in medicini 

 
 

Gostujoči učitelji 
 

stopnja vrsta 

število gostujočih visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev oz. 
raziskovalcev iz domačih 

raziskovalnih zavodov, ki so 
sodelovali pri pedagoškem procesu 

1. STOPNJA VISOKOŠOLSKI 
STROKOVNI PROGRAM  10 

1. STOPNJA UNIVERZITETNI 
PROGRAM  2 

2. STOPNJA MAGISTRSKI  3 

2. STOPNJA ENOVIT MAGISTRSKI 0 

3. STOPNJA DOKTORSKI  12 

 
 

Pedagoške, raziskovalne in administrativne izmenjave 
 

število tujih 
visokošolskih učiteljev, 

sodelavcev in znanstvenih 
delavcev, ki so sodelovali 

pri pedagoškem procesu za 
vsaj en predmet 

število tujih visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev in 

znanstvenih delavcev, ki so 
sodelovali pri pedagoškem 
procesu vsaj del predmeta 

število tujih znanstvenih 
delavcev in raziskovalnih 
sodelavcev, ki so bili na 

izmenjavi in so sodelovali v 
umetniškem delu na članici 

število tujih 
administrativnih 
delavcev, ki so 
prišli na 
izmenjavo iz 
tujine 

 4  5 

 2   

  1  

  2  
13    

    
 

Pogodbeno sodelovanje na pedagoškem področju 
 

Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za 
izvedbo študijskih programov 

Število zaposlenih na FE, ki študijske 
programe izvajajo na podlagi avtorskih 

ali drugih pogodb 

25 58 
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Formalno izobraževanje zaposlenih 
 

plačna skupina število zaposlenih, ki so vključeni v formalne oblike 
izobraževanja 

D+H 8 

E 1 

J 0 

 
 

Projekti 
 

 
časovni ovir 

vrsta projekta 
vloga članice v 

projektu 

število 
vseh 

projektov 

skupna letna 
vrednost projektov 

v EUR 
krajši od enega 

leta 
drugi mednarodni 

raziskovalni projekti 
 

0 
 

krajši od enega 
leta 

projekti z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 

znanja 
izvedba, 

glede na naročilo 47 1.097.963,62 

krajši od enega 
leta 

projekti z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 

znanja 
izvedba v 

partnerstvu 0 
 

daljši od enega leta 
drugi mednarodni 

raziskovalni projekti 
 

0 
 

daljši od enega leta 

projekti z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 

znanja 
izvedba, 

glede na naročilo 73 2.064.519,70 

daljši od enega leta 

projekti z 
gospodarstvom oz. 
drugimi uporabniki 

znanja 
izvedba v 

partnerstvu 0 
  

 
Knjižnica FE 

 
število enot prirasta knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih (knjižno in neknjižno gradivo)  906 
Število vseh vpisanih študentov na članici 1562 
skupno število aktivnih uporabnikov študentov  1238 
aktivni uporabniki: srednješolci 0 
aktivni uporabniki: zaposleni 268 
aktivni uporabniki: upokojenci 1 
aktivni uporabniki:  
tuji državljani 0 
aktivni uporabniki: drugi 29 
število strokovnih delavcev (EPZ) 4 
število aktivnih uporabnikov knjižnice z matične članice UL 1434 
število aktivnih uporabnikov knjižnice z UL 1502 
število izposojenih knjižničnih enot na dom 7169 
število izposojenih knjižničnih enot v čitalnico 5947 
število medknjižnično posredovanih dokumentov 110 
število oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 1 
skupno število izvedb različnih oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 3 
skupno število udeležencev različnih oblik organiziranega izobraževanja uporabnikov knjižnice 419 
skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik organiziranega izobraževanja 
uporabnikov knjižnice 3 
število oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski program 0 
skupno število izvedb različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski program 0 
skupno število udeležencev različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski program 0 
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skupno število izvedenih pedagoških ur različnih oblik izobraževanja, ki so vključene v študijski 
program 0 
število udeležencev individualnega usposabljanja 352 
skupno število ur individualnega usposabljanja  udeležencev 41 
število kreiranih in redaktiranih zapisov v COBISS.SI za bibliografije raziskovalcev (vse vrste 
gradiva) 1412 
število računalnikov za uporabnike v prostorih knjižnice 12 
skupno število čitalniških sedežev 60 
število digitalnih dokumentov, ki jih je knjižnica pripravila za zbirko 0 
sredstva za nakup vsega knjižničnega gradiva (EUR) 70.595 
od tega sredstva za nakup elektronskih virov oz. za zagotavljanje dostopa do njih (EUR) 5.358 
število naslovov plačanih e-knjig, e-revij in zbirk 124 
število učiteljev in raziskovalcev 284 
število vpogledov v celotna besedila digitalnih zbirk, ki jih knjižnica gradi ali upravlja 0 

 
 

  

52 
 



5. PRILOGE: 
 
 

5.1 Zakonske in druge pravne podlage, ki urejajo delovanje Fakultete za elektrotehniko 
 

- Ustava Republike Slovenije 
- Zakon o visokem šolstvu 
- Nacionalni program visokega šolstva RS 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti /ZRRD/ in ostali predpisi s področja raziskovalne in 
razvojne dejavnosti 
- Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov 
- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
- Zakon o javnih uslužbencih 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
- Zakon o javnem naročanju  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o uravnoteženju javnih financ 
- Statut Univerze v Ljubljani in drugi interni akti Univerze v Ljubljani 
- Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za elektrotehniko in drugi interni akti Fakultete. 

 
 

5.2 Predstavitev Fakultete za elektrotehniko 
 

5.2.1 Organiziranost 
 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Fakulteta), katere ustanovitelj je 

Republika Slovenija, je izobraževalni in znanstvenoraziskovalni zavod s pooblastili, ki jih izvršuje v 
skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani in s Statutom 
Univerze v Ljubljani. Fakulteta je redna članica Univerze v Ljubljani.  

 
Fakulteta izvaja svojo dejavnost v svojih organizacijskih enotah in podenotah. 
Organizacijske enote Fakultete so: 

• Katedre 
• Laboratoriji 
• Tajništvo 
 
Katedre so samostojne organizacijske enote pedagoškega, razvojnega in raziskovalnega procesa, 

ki se izvaja na Fakulteti. Združujejo več sorodnih predmetov študijskih oz. strokovnih področij. 
Katedra je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja učiteljev, znanstvenih delavcev in 
sodelavcev Fakultete na področju enega ali več predmetnih področij na vseh stopnjah izobraževanja, 
ki potekajo na Fakulteti. V okviru katedre so samostojne organizacijske enote laboratoriji, kjer poteka 
pedagoško, raziskovalno, razvojno in strokovno delo. Na Fakulteti je 9 kateder. 

 
Laboratoriji so samostojne organizacijske enote v okviru posamezne katedre za izvajanje 

pedagoških, raziskovalnih, razvojnih, strokovnih in svetovalnih procesov. Laboratoriji so enovita 
stroškovna mesta. Laboratoriji se lahko povezujejo v centre z namenom povečanja raziskovalno-
razvojne in svetovalne kompetentnosti na obsežnejših RR področjih, ki ne prevzemajo osnovnega 
poslanstva laboratorijev, temveč ga dopolnjujejo in sinergijsko nadgrajujejo. Člani laboratorijev se 
lahko povezujejo v raziskovalne in programske skupine ter druge organizacijske oblike, ki jih 
narekujejo zunanje institucije, s ciljem učinkovitejšega raziskovalno-razvojnega dela in pridobivanja 
sredstev. Na Fakulteti je 33 laboratorijev. 
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Tajništvo je samostojna organizacijska enota za opravljanje upravno-administrativnih in 

strokovno-tehničnih nalog pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva in 
znanstvenoraziskovalnega ter razvojnega dela na Fakulteti in jo sestavljajo podenote: 

– Študijski sektor (ŠS), ki nudi upravno-administrativno podporo pri izvajanju pedagoškega dela 
na Fakulteti 

– Raziskovalni sektor (RS), ki nudi finančno-administrativno podporo pri vodenju 
znanstvenoraziskovalnih projektov 

– Finančno-računovodski sektor (FRS)  
– Sektor za informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) 
– Knjižnica 
– Splošni sektor, v okviru katerega delujejo:  

o Dekanat,  
o Kadrovska služba,  
o Založba,  
o Tehnično-vzdrževalna služba,  
o Služba za varnost pri delu in varnost pred požari. 

 
 

5.2.2 Upravljanje fakultete 
 
Upravljanje Fakultete poteka skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Statutom Univerze v 

Ljubljani in Pravili o organizaciji in delovanje Fakultete. 

Organi Fakultete so: dekan, senat, upravni odbor, akademski zbor in študentski svet. Fakulteto 
vodi, predstavlja in zastopa dekan.  

 
Dekan vodi, zastopa in predstavlja članico ter je hkrati poslovodni organ članice, ko ta posluje v 

okviru dejavnosti iz 16. člena Statuta UL. Fakulteta ima tri prodekane: za finančne zadeve, za 
pedagoško dejavnost in za znanstveno-raziskovalno dejavnost.  

 

Senat Fakultete je najvišji strokovni organ Fakultete in razpravlja in sklepa o strokovnih 
vprašanjih s področja izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela Fakultete ter predlaga 
Senatu Univerze v Ljubljani sprejem ustreznih sklepov. Senat je sestavljen iz vrst visokošolskih 
učiteljev Fakultete in upošteva načelo o enakopravni zastopanosti vseh znanstvenih disciplin in 
strokovnih področij ter predstavnikov Študentskega sveta Fakultete. Delovna telesa Senata Fakultete 
so: Študijska komisija, Znanstveno-raziskovalna komisija, Kadrovska komisija, Komisija za 
samoocenjevanje kakovosti in akreditacijo, Komisija za priznavanje tujega izobraževanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja. Senat Fakultete se je v l. 2014 sestal na 10 rednih in 5 dopisnih sejah ter 
obravnaval področja iz svoje pristojnosti, zlasti kadrovske in študijske zadeve, izvajanje študijskih 
programov ter promocijo študija, ukrepe za izboljšanje kakovosti študija in večjo prehodnost 
študentov v višji letnik. 

Akademski zbor (AZ) sestavljajo visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni delavci 
in raziskovalni sodelavci, ki so na Fakulteti zaposleni s polnim delovnim časom. Pri delu 
Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov. Akademski zbor obravnava poročila 
dekana Fakultete in drugih organov Fakultete o delu Fakultete ter daje predloge in pobude Senatu 
Fakultete. V razpravi in odločanju o tem sodelujejo tudi predstavniki študentov Fakultete. Akademski 
zbor se je v l. 2014 sestal na eni redni in eni dopisni seji.  

 
Upravni odbor (UO) odloča o gospodarjenju s sredstvi, pridobljenimi z dejavnostjo Fakultete iz 

16. člena Statuta UL in skrbi za nemoteno materialno poslovanje Fakultete v primerih, ko le-ta nastopa 
v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. V zadevah iz nacionalnega programa visokega 
šolstva in nacionalnega programa raziskovalnega in razvojnega dela, za katera zagotavlja sredstva 
država, odloča Upravni odbor Fakultete v skladu s pooblastili, ki jih Univerza v Ljubljani prenese na 
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Fakulteto. Upravni odbor Fakultete je v l. 2014 na 5 rednih sejah odločal o zadevah gospodarske in 
materialne narave ter skrbel za nemoteno poslovanje Fakultete, spremljal in nadziral izvajanje 
finančnega načrta ter upravljanja s premoženjem Fakultete. Obravnavali so tudi izvajanje in finančno 
spremljanje evropskih in ostalih raziskovalnih projektov. 
 

Razširjeni upravni odbor  (RUO) Fakultete je posvetovalni organ dekana, ki spremlja in 
ocenjuje študijske programe Fakultete na dodiplomskem in podiplomskem študiju, znanstveno-
raziskovalno delo učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Fakultete ter druge aktivnosti 
Fakultete ter ugotavlja potrebe gospodarstva in jih usklajuje z možnostmi Fakultete. RUO je v l. 2014 
izvedel 2 redni seji. 

 
Razširjeni upravni odbor ima 17 članov, in sicer: 

– 6 članov - predstavniki gospodarstva, z namestniki 
– 5 članov - člani Upravnega odbora FE, 
– 5 članov - dekan, prodekani, tajnik, 
– 1 člana - predstavnik študentov. 
 
 
Študentski svet (ŠS) razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, 

poleg tega pa: oblikuje mnenja študentov Fakultete za Študentski svet Univerze v Ljubljani, voli člane 
delovnih teles Senata Fakultete in organov Fakultete iz vrst študentov, kot je določeno s fakultetnimi 
Pravili, daje mnenje o pedagoški usposobljenosti v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, 
daje mnenje o kandidatih za dekana Fakultete, opravlja druge naloge po sklepu Senata ali dekana 
Fakultete. Študentski svet v sodelovanju s skupnostjo študentov Fakultete sprejema in izvaja program 
interesnih dejavnosti študentov Fakultete. 

 
Kolegij dekana je posvetovalni organ, ki ga sestavljajo dekan, prodekani in tajnik Fakultete, ki se 

praviloma sestajajo na tedenskih sejah. Člani Razširjenega kolegija dekana so tudi predstojniki kateder 
in predsednik Študentskega sveta. Razširjeni kolegij dekana ima posvetovalno vlogo in se sestaja po 
potrebi za obravnavo problematike iz osnovne dejavnosti Fakultete. 
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6. RAČUNOVODSKO POROČILO UL FE ZA LETO 2014 
 

PRILOGA 
  
I Z J A V A  O  O C E N I   N O T R A N J E G A   N A D Z O R A  J A V N I H  F I N A N C 
 
na UNIVERZI V LJUBLJANI, FAKULTETI ZA ELEKTROTEHNIKO  

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 
financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 
uresničevanje proračuna. 

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi 
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo 
doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se 
opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in 
pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko . 

 

Oceno podajam na podlagi:  

- ocene notranje revizijske službe za področja:/  
- samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: strokovnih služb Tajništva UL FE, 

- ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU,…) za področja:/  

Na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko je vzpostavljen(o): 

1. Primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

2. Upravljanje s tveganji 

2.1. Cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje doseganja 
ciljev (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  
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2.2. Tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 
ravnanja z njimi (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

3. Na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne 
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko službo (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  
b) na pretežnem delu poslovanja,  
c) na posameznih področjih poslovanja,  
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  

6. Notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (predstojnik izbere eno od naslednjih 
možnosti):  

 
a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,  
c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  

ad b) Navedite naziv skupne notranjerevizijske službe: 

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za notranjo revizijo 

Navedite sedež in matično številko skupne notranjerevizijske službe: 

Kongresni trg 12, Ljubljana 

Matična številka:     

5 0 8 5 0 6 3 0 0 0 
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ad c) Navedite naziv zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: / 
 

Navedite sedež in matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 

Matična številka:  / 

                                                                          
Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša,  
presega  2,086 mio EUR  
 
 

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je: / 

 (dan XY , mesec XY in leto 20XY)       
 
                                                    
 ad d) Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker:  

V letu 2014 (leto, na katerega se Izjava nanaša) sem na področju notranjega nadzora izvedel 
naslednje pomembne izboljšave (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

- sprejet Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev                            (izboljšava 
1) 

-      osnove uvajanja aplikacije za sprejemanje elektronskih računov dobaviteljev             
(izboljšava 2) 

- .....................................................................................................................................(izboljšava 
3) 

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih 
še ne obvladujem v zadostni meri (navedite 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene 
ukrepe za njihovo obvladovanje): 

- dokončna uvedba aplikacije za sprejemanje elektronskih računov dobaviteljev (tveganje 1, 
predvideni ukrepi) 

- .....................................................................................................(tveganje 2, predvideni ukrepi) 
- .....................................................................................................(tveganje 3, predvideni ukrepi) 

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: prof. dr. Igor Papič, dekan. 

 

                                                    

 Podpis: ………………………………………………... 

 

 

 

Datum podpisa predstojnika: 17. 2. 2015 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2014 

 

6.1 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE 
 

6.1.1 Računovodske usmeritve 
 
V skladu s 16. členom odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov ter 13. 

členom zakona o računovodstvu je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (v nadaljevanju: 
UL FE), zavezana za sestavo letnega poročila po predpisih za določene uporabnike enotnega kontnega 
načrta. Računovodske izkaze UL FE sestavlja po obračunskem načelu za poslovno leto, ki je enako 
koledarskemu letu in kot posredni uporabnik proračuna istočasno tudi po načelu denarnega toka.  

 
Pri sestavljanju računovodskih izkazov za leto 2014 sta bili upoštevani temeljni računovodski 

predpostavki upoštevanja nastanka poslovnega dogodka in časovna neomejenost delovanja. 
 
UL FE je davčna zavezanka v smislu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in Zakona o 

davku na dodano vrednost (ZDDV).  V skladu s 7. točko 65. člena ZDDV obračunavamo davek po 
dejanskih podatkih, ločeno za javno službo in tržno dejavnost (dve davčni knjigi). 

 
 
Računovodsko poročilo kot sestavni del letnega poročila za leto 2014 obsega bilanco stanja, 

izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov in pojasnila k  obema računovodskima 
izkazoma. 

 
Obvezni prilogi k bilanci stanja sta 
 
• stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in 
• stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
 
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so: 
 
• obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 
in 
izkazi: 
 
• prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, 
• računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in 
• računa financiranja določenih uporabnikov,  
 
ki so tako imenovani evidenčni izkazi, ki jih določa pravilnik o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
 
Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov med javno službo in 

prodajo blaga in storitev na trgu temeljijo na načelu, da je ob nastanku poslovnega dogodka 
potrebno določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre.  

Pomožne poslovne knjige omogočajo vodenje pridobivanja in porabe sredstev, s katerimi v skladu 
s planom in računovodskimi pravili fakultete razpolagajo predstojniki laboratorijev in vodstvo 
fakultete. Z različnimi oznakami projektov in šiframi za vire sredstev je omogočena ločitev javne 
službe od trga ter ločitev obdavčene in neobdavčene dejavnosti.  
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Neposredni  stroški stroškovnih nosilcev se povečajo za skupne stroške UL FE, po virih 
financiranja. Z Navodili za pokrivanje skupnih stroškov UL FE in s sklepi Upravnega odbora, so 
določeni  procenti, ki se od  prihodkov zadržijo za pokrivanje skupnih stroškov UL FE.   

 
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju in kontroliranju računovodskih postavk in sestavljanju 

računovodskih izkazov se uporabljajo naslednji predpisi:  
 
• Zakon o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02 -1253),  
• Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11, popr. 14/13 in 101/13), 
• Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 60/10,104/10 
in 104/11), 

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
(Uradni list RS št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), 

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o 
računovodstvu (Uradni list RS št. 117/02,134/03 in 108/13),  

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev (Uradni list RS št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09,  58/10 in 108/13),  

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava (Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 108/13),  

• Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 105/12, 85/14 in 95/14), 
• drugi računovodski predpisi in slovenski računovodski standardi, ki veljajo za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
• Pravilnik o računovodstvu Univerze v Ljubljani, 
• Računovodska  pravila Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. 

6.1.2  Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
Vse postavke v poslovnih knjigah vrednotimo v skladu z Zakonom o računovodstvu, s 

Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, 
Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
in Slovenskimi računovodskimi standardi. 

 
Računovodski izkazi so sestavljeni v evrih, brez centov.  
Poslovni dogodki nominirani v tujih valutah, se preračunajo v evre na dan nastanka, po srednjem 

tečaju Banke Slovenije. Tečajne razlike, ki se pojavijo od dneva poravnave terjatev, se štejejo kot 
postavka finančnih prihodkov oziroma finančnih odhodkov. 

6.1.2.1 Bilanca stanja 
 
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki  vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do 

njihovih virov na zadnji dan tekočega leta in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Sredstva 
in obveznosti do virov sredstev so razčlenjeni glede na njihovo vrsto in ročnost.  

Prilogi k bilanci stanja sta pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev ter pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil. 
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6.1.2.1.1  Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljena na naslednje postavke: 

1. dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, 
2. kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve ter 
3. zaloge. 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju zajemajo: najem licenc in kupljene računalniške 
programe, zemljišče, poslovno zgradbo s pripadajočimi objekti, opremo (tudi drobni inventar v 
vrednosti nad 100 EUR do 500 EUR, katerega doba uporabnosti je daljša od enega leta) in druga 
opredmetena osnovna sredstva  ter popravke vrednosti navedenih postavk. 

Neopredmetena sredstva in oprema ter druga opredmetena osnovna sredstva se na podlagi 
zakonskih zahtev vodijo ločeno kot sredstva v lasti in sredstva pridobljena iz donacij. Sredstva 
izkazujemo po nabavnih vrednostih, z vštetimi uvoznimi in nevračljivimi nakupnimi dajatvami 
(stroški prevoza, montaže). 

V letu 2014 smo kupili oziroma pridobili iz donacij naslednja neopredmetena in  opredmetena 
osnovna sredstva: 

     OSNOVNA SREDSTVA v l. 2014 
 

VRSTE SREDSTEV 
 

ZNESKI V EUR 

računalniški programi in licence                             57.590,73 
oprema   830.004,58 
drobni inventar 82.714,09 

  

SKUPAJ   970.309,40 
 
 
V prilogi k računovodskemu poročilu smo pripravili podrobnejši pregled nakupa osnovnih 

sredstev in drobnega inventarja po vrstah sredstev in virih za leto 2014 v primerjavi z letom 2013. 
Nabava se je v letu 2014 povišala za preko 70% v primerjavi z letom prej. Razlogi so vsekakor 
prostorska širitev in prenova laboratorijev po odhodu UL FRI na drugo lokacijo in zastarelost, 
dotrajanost opreme, o čemer  smo poročali že v letnih poročilih preteklih let.  

 
                                VIRI ZA NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV v l. 2014 
 

VIRI FINANCIRANJA 
 

ZNESKI V EUR 

pedagoška sredstva                                               123.407,37 
raziskovalna sredstva                                             381.023,27 
drugi  viri JS                                                             27.048,49 
evropska sredstva                                                       39.847,97 
sredstva trga                                                          398.982,30 

  
SKUPAJ 970.309,40 

 
 
Uničena, zastarela in odtujena osnovna sredstva niso več predmet knjigovodskega evidentiranja. 

Izgube, ki nastanejo pri izločitvi takšnih osnovnih sredstev se izkažejo med prevrednotovalnimi 
poslovnimi odhodki, dobički pa med prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki. 

Na podlagi predloga centralne popisne komisije, so bila iz uporabe izločena neuporabna osnovna 
sredstva in drobni inventar z nabavno vrednostjo 403.187,03 EUR in popravkom vrednosti 398.974,89 
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EUR ter s sedanjo vrednostjo 4.212,14 EUR. Osnovna sredstva, ki so še izkazovala sedanjo vrednost 
(tiskalnik, sonifikator, dva prenosnika) so bila v okvari in popravilo ni bilo možno. 

 
S popisom je bil ugotovljen primanjkljaj opreme z nabavno vrednostjo 1.399,86 EUR in 

popravkom vrednosti v višini 1.399,86 EUR (pet računalnikov). 
 
Prevrednotevanja (revalorizacije) sredstev zaradi okrepitve ni bilo. 
 
Izračun nekaterih kazalcev iz bilance stanja za osnovna sredstva je naslednji: 
 
        leto 2013 leto 2014 
 stopnja odpisanosti neopredmetenih sredstev  85  82 
 stopnja odpisanosti opreme    90  92 
 delež nepremičnin v sredstvih    42  41 
 delež opreme v sredstvih    10   9 
 
Kazalci odpisanosti neopredmetenih sredstev in  opreme so pokazatelji iztrošenosti osnovnih 

sredstev, ki jih fakulteta uporablja za opravljanje svoje dejavnosti. Osnovna sredstva fakultete so 
visoko iztrošena, pri opravljanju dejavnosti uporabljamo opremo, ki je v 92% že amortizirana, starejša 
od pet let (če upoštevamo povprečno amortizacijsko stopnjo 20%). 

Zadnja dva kazalca predstavljata delež posamezne vrste osnovnih sredstev v celotnih sredstvih 
fakultete. 

 
Med dolgoročnimi sredstvi fakulteta izkazuje dolgoročne finančne naložbe kot ustanovne deleže 

(v skupni vrednosti 4.880,81 EUR)  in njih popravke v naslednje zavode : 
 
• Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje – SETCCE, 
• Tehnološki center za vakuumsko tehniko – VAKUUM TC, 
• Tehnološki center za električne stroje – TECES,  
• CO NAMASTE,  
• CO BIK,  
• CO SPACE SI. 
 
 
Bilančne postavke kratkoročnih sredstev prikazujejo stanje gotovine v blagajni, stanje sredstev 

na podračunu odprtem pri UJP, stanje kratkoročnih terjatev do kupcev v državi (569.287,83 EUR) in 
tujini (65.112,03 EUR), kratkoročno dane predujme in varščine (24.950,03 EUR), kratkoročno dane 
depozite začasno prostih denarnih sredstev (pri EZR), terjatve iz naslova obračunanih in izplačanih 
bolniških odsotnosti v breme državnih institucij,  terjatve do delavcev (akontacije potnih stroškov) in 
aktivne časovne razmejitve. 

 

Terjatve se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da 
bodo plačane. 

Kratkoročne terjatve do kupcev doma in v tujini izkazujejo neplačane terjatve na dan 31.12.2014 
in popravek vrednosti terjatev. 

Kupci plačujejo storitve v dogovorjenih rokih, v primeru zamud poravnajo svoje obveznosti na 
osnovi izterjave. Za terjatve, ki so bile sporne (obstaja domneva, da ne bodo poravnane, neporavnan 
dolg kljub številnim opominom) smo oblikovali popravek vrednosti terjatev, ki na dan 31.12.2014 
znaša 61,00 EUR.  

Denarna sredstva se izkazujejo po nominalni vrednosti. Začasno prosta denarna sredstva so bila 
deponirana pri Zakladnici enotnega zakladniškega računa države in v manjši meri pri SKB banki – dan 
depozit za garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (7.520,00 EUR). 
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Aktivne časovne razmejitve zajemajo stanja vnaprej zaračunanih stroškov za leto 2015 
(naročnine za revije, časopise, predpise, telefonske naročnine, plačane članarine za leto 2015, 
prehodno nezaračunane prihodke) in znašajo 177.368,09 EUR. 

UL FE v svojih poslovnih knjigah med postavkami zalog izkazuje zaloge neprodanih učbenikov, 
skript in učnih pripomočkov v vrednosti 107.936,76 EUR. Zaloge vrednotimo po metodi zaporednih 
cen (FIFO). 

 
Sredstva fakultete na dan 31.12.2014 znašajo 20.610.563,51 EUR (20.632.541,23 EUR v letu 

2013). Glede na preteklo leto se je skupna vrednost sredstev  znižala za natančno 21.977,72 EUR. 
Znižanje sredstev je posledica naslednjih poslovnih dogodkov, ki se izkazujejo v bilanci stanja na dan 
31.12.2014: 

 
• kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2013 povišala za 456.595 EUR: več denarnih 

sredstev kratkoročno plasiranih pri državni zakladnici, več denarnih sredstev na podračunu UL 
FE, več aktivnih časovnih razmejitev; 

 
• znižanje dolgoročnih sredstev za skupno 474.305 EUR: izločitev neuporabnih osnovnih 

sredstev po opravljenem popisu sredstev za leto 2014, izločitev knjižničnega gradiva za 
skupno 136.242,98 EUR; nakup novih osnovnih sredstev pa ni uspel nadomestiti vrednosti 
izločitev in obračuna amortizacije (ki tudi znižuje vrednost sredstev); 

 
• znižanje vrednosti zalog v založbi FE za 4.267,66 EUR. 
 
  

6.1.2.1.2  Obveznosti do virov sredstev (pasiva) so v bilanci stanja razčlenjene na naslednje 
postavke: 

1. kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve ter 
2. lastni viri in dolgoročne obveznosti. 
 

Kratkoročne obveznosti zajemajo stanja kratkoročnih obveznosti za prejete predujme in 
varščine, kratkoročne obveznosti do zaposlenih iz naslova obračunanih  plač za december 2014, 
izplačanih v januarju 2015 in druge polovice razlike v plači zaradi odprave plačnih nesorazmerij, 
izplačanih konec januarja 2015, obveznosti do dobaviteljev po prejetih računih (obveznosti bodo 
poravnane v začetku leta 2015), ter druge kratkoročne obveznosti, ki predstavljajo stanja obračunanih 
dajatev delodajalca za plače, obračunane avtorske honorarje in podjemne pogodbe in obveznosti za 
odtegljaje od neto plač zaposlencev.  

Kratkoročne obveznosti so v poslovnih knjigah ovrednotene z zneski iz ustreznih knjigovodskih 
listin in predpostavki, da bodo upniki zahtevali plačilo. 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 je 454.713,18 EUR. 

Obveznosti zapadle v plačilo poravnavamo v pogodbenih oziroma dogovorjenih rokih in s plačili 
ne zamujamo.  

 

Bilančna postavka pasivnih časovnih razmejitev prikazuje stroške leta 2014, ki so bili 
obračunani v januarju 2015, razmejene prihodke v namen pokrivanja stroškov, ki konec leta 2014 še 
niso bili zaračunani FE, razmejene prihodke zaradi tveganj v poslovanju v času slabe rasti 
gospodarstva  in varčevalnih ukrepov ter razmejene prihodke iz naslova že plačanih šolnin na 
podiplomskem študiju (stroški še niso v celoti nastali). 
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Sklad premoženja za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti 
fakultete znaša na dan 31.12.2014  14.525.002,23 EUR (14.901.064,29  EUR v letu 2013) in je 
sestavljen iz naslednjih postavk: 

v EUR 
SKLAD PREMOŽENJA ZA OS 2013 2014 delež  

sklad premoženja – pedagoška dejavnost 10.040.594,68 9.824.546,86 97,84 
sklad premoženja – TDC 120.000,00 120.000,00 100,00 
sklad premoženja – dotacije ministrstva za 
opremo 239.631,28 85.478,39 35,67 

sklad premoženja – dotacije ministrstva za CO 20.910,72 15.049,37 71,96 
sklad premoženja – raziskovalna dejavnost 1.352.277,25 1.352.277,25 100,00 
sklad premoženja – tržna dejavnost 1.240.166,89 1.240.166,89 100,00 
neporabljeni presežek prihodkov za investicije 
in nakup OS 751.137,18 751.137,18 100,00 

neporabljeni presežek prihodkov za IVD 1.136.346,29 1.136.346,29 100,00 
SKUPAJ SKLAD PREMOŽENJA ZA OS 14.901.064,29 14.525.002,23 97,47 

 
 
Prejete donacije, ki so namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije, znašajo 207.415,71 EUR 

(donacije  opreme družba GlaxoSmithKline in UL FRI) in se prikazujejo kot dolgoročne pasivne 
časovne razmejitve. 

 

6.1.2.1.3  Izven bilančna evidenca 
 
Na kontih izvenbilančne evidence je zajeta izdana garancija SKB banke v višini 7.520,00 EUR za 

dobro izvedbo posla pri projektih pridobljenih na javnih razpisih ( z Elektro SLO) in knjige iz založbe, 
ki so v komisijski prodaji (2.038,52 EUR). 

6.1.2.2  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 

tekočem in predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov se upošteva 
načelo nastanka poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z enotnim kontnim 
načrtom za proračunske uporabnike in slovenskimi računovodskimi standardi. Med prihodki in 
odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot posledica poslovnih dogodkov v obdobju od 1. januarja 
do 31. decembra 2014. 

 
 
6.1.2.2.1 Prihodki 
 
Prihodki so razčlenjeni na: 
 
1. prihodke od poslovanja,  
2. finančne prihodke, 
3. druge prihodke in 
4. prevrednotovalne poslovne prihodke. 
 
Med prihodke od poslovanja  sodijo prihodki od prodaje proizvodov in storitev, ki so nastali  s 

sredstvi prejetimi od MIZŠ in Agencije za raziskovalno in razvojno dejavnost, namensko za izvajanje 
javne službe, kandidiranjem na razpise proračuna v SLO in EU in prodajo storitev na domačem in 
tujem trgu na podlagi pogodb in naročilnic. V letu 2014 smo ustvarili  18.026.614,69 EUR prihodkov 
od poslovanja. 
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Pri prihodkih od poslovanja moramo opozoriti na kratkoročno razmejene prihodke v naslednje 
namene: 

• razmejeni prihodki v namen pokrivanja stroškov, ki konec leta 2014 še niso bili zaračunani, 
• tveganja pri poslovanju v času slabe rasti gospodarstva, 
• razmejeni prihodki za tveganja pokrivanj neupravičenih stroškov, 
• še ne nastali stroški na podiplomskem izobraževanju. 
 
Finančni prihodki v višini 12.026,15 EUR so sestavljeni iz prihodkov od obresti: 
• pozitivnega stanja na podračunu odprtem pri Upravi za javna plačila,  
• od kratkoročno vezanih prostih denarnih sredstev pri EZR, 
• prejete zamudne obresti od uspešno izterjanih zapadlih terjatev (kupcev iz preteklih let, ki smo 

jih sodno izterjali), 
• od depozita vezanega pri SKB, 
• bonus Zavarovalnice Triglav za preteklo leto.  
 
Druge prihodke sestavljajo prejete donacije domačih pravnih oseb (Elektro Urbanija d.o.o., 

Sensum d.o.o., Elektro Celje d.d., Eles d.o.o., GEN-I d.o.o., Belmet d.o.o., TSE d.o.o., idr.) v višini 
41.296,22 EUR, nakazila uporabnikov za daljinske upravljavce za vstopno zapornico ter za vstopno 
kartico na FE (900,00 EUR) in vračilo Zavarovalnice Triglav za nastalo materialno škodo v vrednosti 
619,80 EUR. 

 
UL FE je v letu 2014 ustvarila 18.082.285,69 EUR celotnih prihodkov kar predstavlja 2,59% več 

prihodkov kot leta 2013 (17.625.734,84 EUR). 
 
 
Struktura celotnih prihodkov je naslednja: 
 

CELOTNI PRIHODKI V l. 2014 
 

VIRI PRIHODKOV ZNESEK v EUR DELEŽ 
MIZŠ-sredstva za izobraževalno dejavnost 8.357.407,81 46,22% 
MIZŠ oz. ARRS in TIA- sredstva za 
raziskovalno dejavnost 

3.786.566,00 20,94% 

Drugi proračunski viri (druga ministrstva)  601.128,95 3,32% 
Drugi proračunski viri-lokalne skupnosti 81.333,32 0,45% 
Prihodki iz EU-proračun 1.388.367,28 7,68% 
Druga sredstva za izvajanje javne službe 238.390,49 1,32% 
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 3.629.091,84 20,07% 

SKUPAJ PRIHODKI 18.082.285,69 100,00% 
 
Pod postavko drugi proračunski viri – lokalne skupnosti, izkazujemo prejeta sredstva od Mestne 

občine Nova Gorica in občine Šempeter - Vrtojba za izvajanje visokošolskega strokovnega študija 
Multimedijske komunikacije v Novi Gorici. 

 
Delež posameznih vrst prihodkov je 46,22 % sredstev za izvajanje dejavnosti izobraževanja in 

53,78% sredstev pridobljenih z opravljanjem raziskovalno razvojne in druge tržne dejavnosti. 
 
 
6.1.2.2.2 Odhodki 
 
Odhodki so razčlenjeni na: 
 
1. poslovne odhodke, 
2. finančne odhodke, 
3. druge odhodke in 
4. prevrednotovalne poslovne odhodke. 
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Poslovni odhodki v izkazu prihodkov in odhodkov zajemajo stroške materiala in storitev, stroške 

dela, stroške amortizacije, stroške prodanih zalog in  druge stroške, ki za leto 2014 znašajo 
17.872.866,76 EUR. 

 
 
Med stroške materiala so zajeti stroški materiala za opravljanje dejavnosti, električna energija, 

ogrevanje, material za tekoče vzdrževanje in čiščenje, odpisi drobnega inventarja, stroški časopisov, 
revij, strokovne literature, tuje periodike, pisarniški material in drug material.  

 
 
Med stroške storitev so razvrščeni stroški telefonskih in poštnih storitev, oglaševalske in 

reklamne storitve, varovanje in varstvo pri delu, analize in raziskave, stroški storitev uvoza in izvoza, 
tekoče in investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme, najemnine, zavarovalne premije, stroški bančnih 
storitev in plačilnega prometa, strokovno izobraževanje, komunalne storitve, povračila stroškov 
službenih poti zaposlencev doma in v tujini, stroški reprezentance in članarin, fotokopiranje in 
tiskarske storitve, stroški študentskega dela, stroški avtorskih  in podjemnih pogodb ter stroški drugih 
storitev. 

 
 
Stroški dela zajemajo stroške bruto plač zaposlenih, povračila stroškov prehrane med delom in 

prevoza na delo in iz dela, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev, regres za 
letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine ter prispevke delodajalca za plače zaposlencev. Stroški 
dela so posledica obračunov plač v skladu s trenutno veljavno zakonodajo s področja plač v 
negospodarstvu ( zakon o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivna pogodba za javni sektor, 
kolektivna pogodba za visoko šolstvo, zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za 
javne uslužbence, ter uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne 
vštevajo v davčno osnovo in ZUJF). 

 
Stroški dela so se v primerjavi z letom 2013 znižali za 206.115 EUR ali za približno 1,8%. 
  
Pri stroških dela moramo opozoriti  na dejstvo, da je med stroške leta 2014 knjiženih deset 

mesecev  (od avgusta 2011 do maja 2012) obračuna ¾ zneska za odpravo plačnih nesorazmerij (OPN), 
ki znaša v bruto znesku 281.670,02 EUR. Prispevki od tega zneska, ki tudi bremenijo stroške dela leta 
2014 so obračunani v višini 45.335,20 EUR. 

 
Pomembno je omeniti, da smo za ta drugi del izplačila odprave plačnih nesorazmerij od države 

prejeli priliv, ki je pokril stroške OPN izplačane iz ARRS-ovih virov in na študijski dejavnosti, v višini 
327.248,36 EUR. 

 
 
Amortizacija je obračunana v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. FE osnovna sredstva amortizira posamično po metodi 
enakomernega časovnega amortiziranja. 

 
OBRAČUN AMORTIZACIJE V l. 2014 

 
AMORTIZACIJA 2014 

 
2013 

amortizacija neopredmetenih  
osnovnih sredstev, opreme in 
zgradb         

1.491.139,84 1.497.580,08 

amortizacija knjig, revij                               74.406,12 77.428,29 
SKUPAJ 1.565.545,96 1.575.008,37 
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Obračunana amortizacija v višini 1.565.545,96 EUR je bremenila naslednje postavke v poslovanju 
fakultete za leto 2014: 

                                               v EUR 
prihodke 1.088.447,46 
donacije 10.076,00 
sklad premoženja – MIZŠ, ARRS sofinanciranje nakupa opreme 201.759,77 
dolgoročne obveznosti iz poslovanja – FRI 9.837,24 
sklad premoženja  za amortizacijo, ki ni bila vračunana v ceni 
storitev 

255.425,49 

 
 
Znesek amortizacije, ki je v letu 2014 bremenil rezultat poslovanja je 1.088.447,46 EUR, kar je 

v primerjavi z letom prej (723.820,09 EUR) za preko 50% več. Takšno zvišanje amortizacije v breme 
prihodkov v primerjavi z letom 2013, je posledica višjih prihodkov, ki smo jih v letu 2014 ustvarili in 
posledično je bilo več amortizacije vračunane v ceno storitve.    

 
Viri sredstev za obračunano amortizacijo v breme prihodkov v skupni vrednosti 1.088.447,46 

EUR so bili: 
                                  v EUR 

pedagoška dejavnost                                                            54.481,95 
raziskovalna dejavnost – proračun                                        433.007,10 
raziskovalna dejavnost – EU projekti 41.102,01 
tržna dejavnost                                                                      559.726,08 
javna služba – tržni del 130,32 

 
 
Večje postavke drugih stroškov vsebujejo nastale stroške iz naslova nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča (26.464,26 EUR), stroške štipendij, taks, pristojbin  in podobno (36.440,28 EUR), 
prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (6.609,65 EUR), članarine v domačih in 
mednarodnih organizacijah (31.550,46 EUR), prispevke za zavarovanje študentov med praktičnim 
delom (12.119,48 EUR) in združena sredstva UL (38.775,00 EUR). 

 
Kot enega od varčevalnih ukrepov bi izpostavili prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov, 

kjer smo v letu 2014 prihranili 31.241,09 EUR samo pri tem strošku, ko smo sklenili pogodbe za 
opravljanje storitev varovanja, tiska in splošnega čiščenja stavb  z invalidskimi podjetji. 

 
Finančni odhodki izkazujejo nastale stroške zaradi plačila zamudnih obresti za nepravočasno 

plačane obveznosti (57,03 EUR) in zamudne obresti izračunane pri ¾ odprave plačnih nesorazmerij 
drugi del (44.528,59 EUR), odhodki za negativne tečajne razlike, odškodnine in za vračila sredstev za 
vstopne kartice  tistim, ki so odpovedali delovno razmerje na FE pa znašajo 1.850,11 EUR. 

 
Prevrednotovalni odhodki: 
 
• med te odhodke so zajeti popravki neizterjanih terjatev. Vse terjatve, za katere ob koncu leta 

obstaja dvom, da bodo plačane, je potrebno preknjižiti na sporne terjatve in temu ustrezno 
povečati odhodke. V letu 2014 smo oblikovali popravek vrednosti terjatev v višini 61,00 EUR 
–  neuspela izterjana terjatev do fizične osebe Huskić Luka – udeleženec na seminarju . 

• več odhodkov nam iz naslova neizterjanih terjatev ni bilo potrebno oblikovati, ker smo bili v 
letu 2014 uspešni pri izterjavi zapadlih in nepravočasno plačanih terjatev. 

 
Odhodki so se v primerjavi z letom 2013 (EUR 17.590.651,37) nekoliko zvišali (za 1,87%) in so v 

letu 2014 ustvarjeni v višini 17.919.363,49 EUR. Zvišanje celotnih odhodkov utemeljujemo z 
zvišanjem stroška amortizacije v breme prihodkov. 
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6.1.2.2.3 Presežek prihodkov nad odhodki   
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko je nepridobitna organizacija.  To dejstvo je 

pomembno za presojo rezultata poslovanja. Cilj fakultete ni ustvarjanje presežka prihodkov nad 
odhodki, pač pa kakovostno delovanje na izobraževalnem in raziskovalnem področju. Dobljena 
sredstva je potrebno namensko in čim racionalneje porabiti. Presežek prihodkov nad odhodki, kaže na 
to , da so bili med letom zagotovljeni ustrezni mehanizmi, ki so preprečili prekomerno porabo 
sredstev. 

Poslovno leto 2014 je fakulteta (glede na celotne prihodke v višini 18.082.285,69 EUR in 
celotne odhodke v višini 17.919.363,49 EUR) zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v 
višini 162.922,20 EUR. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v višini 5.379,18 EUR, tako, 
da po obračunanem davku ostane presežek prihodkov nad odhodki v višini 157.543,02 EUR. 

 
Ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 ostane nerazporejen.  
 
V  prilogi  k računovodskemu poročilu primerjamo poslovanje UL FE v letu 2014 s poslovanjem 

leta 2013, v postavkah javne službe in tržne dejavnosti in za UL  FE kot celoto. 
 
6.1.2.2.4 Kazalci iz izkaza prihodkov in odhodkov 
 
Na osnovi ustvarjenih celotnih prihodkov in odhodkov v letu 2014 smo izračunali nekatere 

kazalce glede na zaposlenega in jih primerjali z letom 2013: 
 

Kazalci Leto 2014 Leto 2013 
Celotni prihodki na zaposlenega 51.664 46.629 
Celotni odhodki na zaposlenega 51.198 46.536 
Stroški dela na zaposlenega 32.639 30.766 
Delež stroškov dela v celotnih odhodkih 64 66 

6.1.2.3  Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti prikazuje prihodke in odhodke tekočega 

obračunskega obdobja, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje storitev na trgu 
(tržne dejavnosti). Vsebina izkaza je enaka izkazu prihodkov in odhodkov, pri katerem so posamezne 
vrste prihodkov in odhodkov tudi podrobno obrazložene.  

 
Sodila ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov med javno službo in 

prodajo blaga in storitev na trgu temeljijo na načelu, da je ob nastanku poslovnega dogodka 
potrebno določiti, za kakšno vrsto dejavnosti gre.  

Pomožne poslovne knjige omogočajo vodenje pridobivanja in porabe sredstev, s katerimi v skladu 
s planom in računovodskimi pravili fakultete razpolagajo predstojniki laboratorijev in vodstvo 
fakultete. Z različnimi oznakami projektov in šiframi za vire sredstev je omogočena ločitev javne 
službe od trga ter ločitev obdavčene in neobdavčene dejavnosti.  

Neposredni  stroški stroškovnih nosilcev se povečajo za skupne stroške UL FE, po virih 
financiranja. Z Navodili za pokrivanje skupnih stroškov UL FE in s sklepi Upravnega odbora, so 
določeni  procenti, ki se od  prihodkov zadržijo za pokrivanje skupnih stroškov UL FE.   

6.1.2.4  Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 
 
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih 

tekočega in predhodnega obračunskega obdobja. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je 
upoštevano načelo denarnega toka, kar pomeni, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do 
prejema ali izplačila denarja. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu 
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ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:  

 
• prihodke za izvajanje javne službe, 
• prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, 
• odhodke za izvajanje javne službe ter 
• odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 
Za razmejevanje prihodkov in odhodkov v povezavi z javno službo oziroma tržno dejavnostjo je 

uporabljeno enako sodilo kot pri izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti. 

6.1.2.5  Izkaz finančnih terjatev in naložb 
 
Obrazec izkaz finančnih terjatev in naložb prikazuje dana posojila in prejeta vračila danih posojil 

za tekoče in predhodno obračunsko obdobje. UL FE v letih 2014 in 2013 ni dajala posojil. 

6.1.2.6  Izkaz računa financiranja 
 
Izkaz računa financiranja je namenjen pregledu zadolževanja in odplačila dolga v tekočem in 

predhodnem obračunskem obdobju. Iz posameznih postavk izkaza je razvidno, da se UL FE v letu 
2014 ni zadolževala in tudi ni odplačevala dolgov zadolževanja predhodnih let.  

6.1.2.7  Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno     uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 

 
Z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki je bila objavljena v 

URL RS številka 97 dne 30.11.2009 zakonodajalec določa kot sestavni del letnega poročila obrazec 
Elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno     uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu.  

 
V obrazcu smo za leto 2014 ugotovili 252.128,86  EUR presežka prihodkov nad odhodki iz 

naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V minulem poslovnem letu smo izplačali 10.288,10                  
EUR delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.  

 
Dovoljeni obseg sredstev za izplačilo delovne uspešnosti v letu 2015 je 131.208,48 EUR, ki ga 

moramo znižati za 10.288,10 EUR, kolikor smo v letu 2014  delovne uspešnosti že izplačali. 
 
Tako v letu 2015 načrtujemo izplačati 120.920,38 EUR delovne uspešnosti iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu, če bo rezultat poslovanja leta 2015 to dopuščal. 

6.2 RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
Računovodski izkazi, ki sledijo računovodskemu poročilu za leto 2014, kot njegov sestavni del so 

naslednji: 
 
• bilanca stanja z obveznimi prilogami, 
• izkaz prihodkov in odhodkov z obveznimi prilogami, 
• elementi za določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje 

blaga in storitev na trgu. 
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v EUR, brez centov

OPIS
JAVNA SLUŽBA  

2014
 JAVNA SLUŽBA  

2013
Indeks 2014 

/ 2013

TRŽNA 
DEJAVNOST   

2014

TRŽNA 
DEJAVNOST  

2013
Indeks   

2014 / 2013
SKUPAJ LETO 
2014

SKUPAJ LETO 
2013

Indeks   
2014 / 2013

PRIHODKI 14.453.194 14.632.497 98,77 3.629.092 2.993.237 121,24 18.082.286 17.625.734 102,59

1.Poslovni prihodki 14.390.498 14.580.549 98,70 3.627.097 2.990.262 121,30 18.017.595 17.570.811 102,54
2.Finančni prihodki 12.026 22.156 54,28 0 0 12.026 22.156 54,28
3.Drugi in prevrednotovalni prih. 41.650 12.512 332,88 1.995 2.975 67,06 43.645 15.487 281,82
4.Povečanje vrednosti zalog 9.020 17.280 52,20 0 0 9.020 17.280 52,20

ODHODKI 14.546.699 14.633.070 99,41 3.372.664 2.957.581 114,03 17.919.363 17.590.651 101,87
1. Stroški materiala 711.909 652.791 109,06 74.200 61.182 121,28 786.109 713.973 110,10
2. Stroški storitev 2.587.924 2.565.933 100,86 1.802.714 1.668.664 108,03 4.390.638 4.234.597 103,68
3. Stroški dela 10.519.402 10.677.954 98,52 904.209 951.772 95,00 11.423.611 11.629.726 98,23
    - bruto plače 8.343.000 8.454.716 98,68 672.166 697.292 96,40 9.015.166 9.152.008 98,50
    - prispevki na plače 1.331.526 1.322.577 100,68 106.804 145.915 73,20 1.438.330 1.468.492 97,95
    - drugi stroški dela 844.876 900.661 93,81 125.239 108.565 115,36 970.115 1.009.226 96,12
4. Drugi stroški 146.118 217.125 67,30 29.000 13.004 223,01 175.118 230.129 76,10
    - prisp. za posebne primere zava 12.119 39.357 30,79 0 0 12.119 39.357 30,79
    - prisp.za vzpod.zaposl.invalidov 6.610 37.851 17,46 0 0 6.610 37.851 17,46
    - ostali drugi stroški 127.389 139.917 91,05 29.000 13.004 223,01 156.389 152.921 102,27
5. Stroški prodanih zalog 8.943 12.735 70,22 8.943 12.735 70,22

6. Amortizacija 528.721 466.291 113,39 559.726 257.529 217,34 1.088.447 723.820 150,38
7. Finančni, drugi in 
prevrednotovalni odhodki 43.682 40.241 108,55 2.815 5.430 51,84 46.497 45.671 101,81
PRESEŽEK 
PRIHODKOV/ODHODKOV -93.505 -573 16.318,42 256.428 35.656 719,17 162.923 35.083 464,39
DAVEK OD DOHODKA 1.080 661 163,39 4.299 3.232 133,01 5.379 3.893 138,17
PRESEŽEK 
PRIHODKOV/ODHODKOV PO 
OBDAVČITVI -94.585 -1.234 7.664,87 252.129 32.424 777,60 157.544 31.190 505,11

PRIMERJAVA POSLOVANJA JAVNA SLUŽBA IN TRŽNA DEJAVNOST LETA 2014 Z LETOM 2013

NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA INVENTARJA V LETIH 2014 IN 2013

indeks indeks indeks
Vrste OSNOVNIH SREDSTEV in 
DROBNEGA INVENTARJA 2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013 2014 2013 2014/2013

licence za računalniške programe 57.590,73 18.278,20 315,08 57.590,73 18.278,20 315,08

šolska učila 20.572,28 19.325,52 106,45 1.611,10 1.505,54 107,01 22.183,38 20.831,06 106,49
pohištvo 53.008,67 19.840,49 267,17 24.286,34 12.668,27 191,71 77.295,01 32.508,76 237,77
laboratorijska oprema 467.089,95 196.539,91 237,66 2.302,32 5.831,78 39,48 469.392,27 202.371,69 231,95
druga oprema za promet in zveze 7.320,01 18.927,44 38,67 3.490,95 9.615,37 36,31 10.810,96 28.542,81 37,88
računalniška oprema 188.993,15 183.686,06 102,89 36.097,30 30.211,55 119,48 225.090,45 213.897,61 105,23
oprema za servisiranje in vzdrževanje 4.065,96 1.078,74 376,92 252,19 587,21 42,95 4.318,15 1.665,95 259,20
oprema za čiščenje 242,32 242,32 0,00
avdiovizualna oprema 23.090,82 1.651,62 1.398,07 2.028,66 4.085,97 49,65 25.119,48 5.737,59 437,81
oprema za tiskanje in razmnoževanje 15.005,92 0,00 471,58 0,00 0,00 15.477,50 0,00
oprema za hlajenje in ogrevanje 25.930,30 25.930,30 0,00
druga oprema 39.691,12 23.682,72 167,60 12.645,23 6.819,75 185,42 52.336,35 30.502,47 171,58

SKUPAJ OPREMA 830.004,58 479.738,42 173,01 82.714,09 71.797,02 115,21 912.718,67 551.535,44 165,49

SKUPAJ NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV 887.595,31 498.016,62 178,23 82.714,09 71.797,02 115,21 970.309,40 569.813,64 170,29

indeks
2014 2013 2014/2013

pedagoška sredstva 123.407,37 73.747,39 167,34
raziskovalna sredstva 381.023,27 304.105,37 125,29
drugi viri JS 27.048,49 10.190,72 265,42
EU 39.847,97 86.263,97 46,19
sredstva trga 398.982,30 95.506,19 417,76

SKUPAJ NAKUP PO VIRIH 970.309,40 569.813,64 170,29

Viri nakupov osnovnih sredstev in drobnega inventarja 

OSNOVNA SREDSTVA DROBNI INVENTAR SKUPAJ NAKUP
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