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ZAPISNIK
o izvedenem študentskem natečaju za ureditev dekanata Fakultete za

elektrotehniko

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (UL FE) je v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo
Univerze v Ljubljani (UL FA) dne 5. 3. 2021 objavila študentski natečaj za ureditev dekanata UL FE. Rok
in način oddaje natečajnih projektov je bil določen v razpisu, ki je bil objavljen na oglasni deski UL FA.
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog je vodila strokovna žirija v sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

prof. dr. Gregor Dolinar, dekan UL FE
mag. Tea Urankar, tajnik UL FE
prof. dr. Marko Topič, predsednik Akademskega zbora UL FE
prof. dr. Jurij Sadar – UL FA
doc. dr. Špela Hudnik – UL FA

Do roka za oddajo natečajnih predlogov je pravočasno in v pravilni obliki prispelo 11 natečajnih predlogov
z anonimiziranimi podatki avtorjev, in sicer z naslednjimi oznakami:
49.990, AA2255, 66666, 8883, 5555, 54875, 586793, A1cDe, 9899, 5005, Trikače.

Pri pregledu natečajnih projektov je strokovna žirija dne 6. 5. 2021 soglasno odločila, da se avtorje 3
natečajnih projektov (št. 8883, 54875, 66666), ki so se uvrstili v ožji izbor, pozove k dopolnitvi natečajnih
projektov skladno z navodili strokovne žirije, in sicer z rokom za oddajo dopolnjenih vlog dne 21. 6. 2021
do 15.00 ure.
V zahtevanem roku so prispele dopolnitve vseh 3 natečajnih projektov. Strokovna žirija se je dne 12. 7. 2021
ponovno sestala (član žirije prof. dr. Marko Topič je svojo oceno podal na daljavo). Na podlagi strokovne
ocene vseh prejetih natečajnih projektov, ob upoštevanju dopolnitev 3 projektov, uvrščenih v ožji krog
ocenjevanja, je žirija soglasno ugotovila, da noben natečajni projekt ne ustreza zahtevam in pričakovanjem
naročnika v obsegu, da bi bil lahko podlaga za nadaljnjo realizacijo projekta za izvedbo in se je posledično
1

odločila, da nagrad ne bo podelila. Strokovna žirija je nadalje ugotovila, da so z dopolnitvami nastali določeni
materialni stroški, zato se je odločila, da 3 natečajnim projektom odmeri ustrezno odškodnino, in sicer:
-

natečajnemu projektu št. 54875, ki je izkazal največjo dodelanost in upoštevanje navodil naročnika
ter zahtev za dopolnitev strokovne žirije, se podeli odškodnina v višini 1.000,00 EUR;
natečajnemu projektu št. 6666, ki je upošteval zahteve za dopolnitev strokovne žirije, se podeli
odškodnina v višini 500,00 EUR;
natečajnemu projektu št. 8883, ki je delno upošteval zahteve za dopolnitev strokovne žirije, se
podeli odškodnina v višini 300,00 EUR.

S tem je odločitev strokovne žirije utemeljena in dokončna.
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