
Pretresi poleg negotovosti prinesejo tudi prebir: sito loči malenkosti od pomembnih stvari. 

Pripravila sem pregled dosežkov in dogodkov na NTF v letu 2014.  

 Razpisanih imamo 11 bolonjskih programov 1. Stopnje, 6. Programov 2. Stopnje in 2 

programa 3. Stopnje, sodelujemo pa še v 3 interdisciplinarnih oz. medfakultetnih doktorskih 

programih 

 5 programov je v postopku reakreditacije 

 Na vse programe NTF je vpisanih 1424 študentov  

 Na prvi bolonjski stopnji je diplomiralo je 151 študentov  

 Na drugi bolonjski stopnji je magistriralo 36 študentov 

 Na predbolonjskih programih je diplomiralo 49 študentov in magistriralo 5  

 doktoriralo je 11  študentov 

 Med diplomanti in magistranti je bilo 14 tujcev 

 Na izmenjavi je bilo 19 tujih študentov, 6 naših pa je odšlo na izmenjavo v tujino 

Danes je na NTF 177 zaposlenih.  

V letu 2014 je bilo nadpovprečno veliko upokojitev, saj sta se iztekli dve leti po uveljavitvi ZUJFa, za 

kolikor so takrat lahko podaljšali zaposlitev. Danes so pogoji za podaljšanje zaposlitve in novo 

zaposlovanje mnogo strožji. 

Do danes smo imeli 14 izvolitev v naziv docent, 4 izvolitve v naziv izredni profesor In 4 izvolitve v 

naziv redni profesor. 

Po podatkih izpred dveh tednov smo objavili 99 znanstvenih člankov, 21 strokovnih člankov, 9 

poljudnih člankov in vrsto drugih objav na konferencah in v monografijah. 

Na novo sta se začela dva temeljna projekta ARRS, 11 bilateralnih projektov, 1 Erasmus+ in en COST 

projekt. Zaposlili smo dva nova mlada raziskovalca. 

Fakulteta se reorganizira, saj smo včeraj na senatu sprejeli ukinitev Oddelka za kemijsko 

izobraževanje in informatiko (se realizira s 1.1.2015), tako da imamo sedaj štiri oddelke s svojimi 

študenti in programi.  

Obenem smo s tem nekoliko zmanjšali obseg nepremičnin, saj je del prostorov na Vegovi 4 prevzela 

UL in jih dala v upravljanje PeF.  Po drugi strani pa je NTF - OT letos pridobil prostore v 5. ndstr. na 

Snežniški 5 (ca. 800 m2), OMM pa je pridobil ca. 380 m2 prostorov na Lepem potu. Prenos vseh 

prostorov je povezan z gradnjo novih fakultet FKKT-FRI. 

Ti prostori so seveda pomembna pridobitev in bodo omogočali boljše pedagoško in raziskovalno delo, 

po drugi strani pa predstavljajo finančno breme, saj jih je potrebno opremiti in vzdrževati, 

nezanemarljivo pa je dejstvo, da ne bomo več dobivali najemnine od FKKT.  

Če smo že pri financah, se lahko pohvalimo, da nismo več fakulteta, ki jo v medijih in na univerzi 

omenjajo kot problematično fakulteto s finančnimi in likvidnostnimi težavami. Do tega smo prišli 

relativno hitro, v enem letu, kar je zasluga vseh nas, ki smo z večjim ali manjšim razumevanjem 

sprejemali nujne ukrepe za zmanjševanje stroškov.  



Finančna konsolidacija je uspela tudi zaradi velike podpore mojih sodelavcev in močne želje vseh, da 

se ta fakulteta ohrani in spet postane spoštovana in visokokakovostna fakulteta, saj združuje toliko 

znanja, kvalitetnih ljudi in dobrih programov, da se je zanjo vredno potruditi in moramo biti ponosni, 

da smo del te skupnosti.  

Z mano ste se trudili vsi, posebej pa se želim zahvaliti prodekanom Željku Vukeliču, Jožefu Medvedu 

in Barbari Simončič, saj vsak svoje področje odlično upravlja. Zahvaljujem se tudi vsem predstojnikom 

oddelkov in kateder; Andreju Demšarju, Dušanu Kirbišu, Diani Gregor Svetec, Primožu Mrvarju, 

Goranu Vižintinu in Mihaelu Brenčiču za skrb za svoje stroke in svoje sodelavce in konstruktivno 

sodelovanje na kolegijih. Hvala vsem senatorjem fakultete in študentom ŠS. 

Hvala vsem, ki sodelujete v komisijah NTF in UL, brez tega dela ne fakulteta ne univerza ne moreta 

funkcionirati. Premalo se zavedamo dejstva, da zgolj opravljanje pedagoških obveznosti ni dovolj in 

da mora vsak prispevati svoj delež k upravljanju fakultete, za katere delovanje smo sami odgovorni.  

Hvala tudi vsem strokovnim sodelavcem, ki so mi pomagali preživeti zadnje leto.  

Pričakujem, da bo naslednje leto po eni strani bolj umirjeno, po drugi pa bolj aktivno in da bomo 

dosegli nekatere, še včeraj oddaljene cilje, saj počasi postajamo enotna fakulteta in ne le skupek 

oddelkov.    

Naj bo pogled in prehod v 2015 samozavesten. Mirne praznike in vse najboljše v novem letu! 

 

 

 


