
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci! 

Izteka se leto 2015, ki je bilo za NTF naporno, a uspešno leto. Kljub neugodnim pogojem, 

predvsem finančnim, smo bili uspešni na mnogih področjih.  

Pripravila sem pregled najpomembnejših dosežkov in dogodkov na NTF v letu 2015.  

 Razpisanih imamo deset bolonjskih programov 1. stopnje, šest programov 2. stopnje 

in dva programa 3. Stopnje, sodelujemo pa še v treh interdisciplinarnih oz. 

medfakultetnih doktorskih programih 

 reakreditran  je bile en program (doktorski program TGTO) 

 Na vse programe NTF je vpisanih 1347 študentov  

 diplomiralo je 209 študentov  

 magistriralo je 59 študentov 

 doktoriralo je 11  študentov 

 Med diplomanti in magistranti so bili štirje tujci, vpisanih pa je 41 tujih študentov 

 Na izmenjavi je bilo 43 tujih študentov, 32 naših pa je odšlo na izmenjavo v tujino 

Danes je na NTF 164 zaposlenih.  

V letu 2015 je bilo šest upokojitev, na novo smo zaposlili štiri sodelavcev. En sodelavec je 

poiskal drugo zaposlitev.  

Do danes smo imeli 7 izvolitev v naziv docent in 4 izvolitve v naziv izredni profesor  

Po podatkih iz baze SICRIS smo objavili 108 znanstvenih člankov, 9 strokovnih člankov, 11 

poljudnih člankov in vrsto drugih objav na konferencah in v monografijah. Imeli smo tudi 

bogato in izključno pozitivno medijsko odmevnost.  

Na novo se je začel en temeljni projekt ARRS, 2 bilateralna projekta, 1 Erasmus+ in en COST 

projekt. Zaposlili smo tri nove mlade raziskovalce. 

Fakulteta se je reorganizirala, od 1.1.2015 jo sestavljajo le štirje oddelki, s svojimi študenti in 

programi. Spremenili smo imeni dveh oddelkov OT – OTGO, OGR – OGRO. Spremenili smo 

sestavo UO NTF. 

Še nekoliko smo zmanjšali obseg nepremičnin - del prostorov na Vegovi 4 smo oddali v 

najem SERSŠ. Prostore na Aškerčevi pa smo predali (s povračilom vloženih sredstev) Fakulteti 

za farmacijo.  V najem smo uspeli oddati tudi  nekaj prostorov na Aškerčevi 12.  

Obnovili smo nekaj lani pridobljenih prostorov – praktično vseh 380 m2 na Lepem potu, na 

Snežniški 5 smo uredili fotostudio, šivalnico, predavalnico in 10 kabinetov. Dva velika 

laboratorija še čakata na prenovo. Na Aškerčevi 12 pa smo prenovili vsa okna na zunanjih 

stenah stavbe. 



Ti prostori so seveda pomembna pridobitev in bodo omogočali boljše pedagoško in 

raziskovalno delo, po drugi strani pa predstavljajo finančno breme, saj jih je bilo potrebno 

opremiti, sedaj pa jih moramo sami vzdrževati in pokrivati stroške. Dobrodošli so najemniki, 

ki bi nam pri tem pomagali.  

Še vedno moramo paziti na stroške, saj dobivamo od MIZŠ oziramo UL premalo sredstev za 

normalno delovanje in moramo del stroškov pokrivati iz različnih drugih virov – projektov, 

najemnin, trga. V l. 2015 smo dobili 2% sredstev manj kot v letu 2014. Trenutno pa nimamo 

likvidnostnih težav in sproti pokrivamo stroške. Vsi se moramo zavedati, da še dolgo ne 

bomo mogli pokrivati  vseh naših želja in potreb, če ne bomo k njihovim uresničevanju tudi 

sami prispevali. Najbolj nujne zadeve pa s skupnimi močmi urejamo. 

V l. 2015 smo na novo razdelili MIZŠ sredstva med oddelke, kar je omogočilo njihovo bolj 

vzdržno poslovanje in so praktično vsi zaključili leto pozitivno. Nekatera odstopanja bomo še 

uredili, v glavnem pa so postavljeni okvirji delovanja NTF. Čaka nas še dokončanje pravil 

delovanja NTF, kar bo cilj v l. 2016.  

Finančna konsolidacija fakultete je uspela tudi zaradi podpore in razumevanja vseh 

sodelavcev  in želje vseh, da delujemo skupaj s spoštovanjem in upoštevanjem vseh 

programov, strok, oddelkov in zaposlenih. Kljub temu, da smo si različni, smo uspeli 

vzpostaviti dialog in način transparentnega delovanja, kjer upoštevamo potrebe in specifike 

strok, ki smo jih zavezani gojiti in jih imamo radi. Ta način našega delovanja se odraža tudi 

navzven. Za univerzo smo kompetenten sogovornik, naši sodelavci in študentje pa so letos 

pridobili toliko priznanj in nagrad, da smo lahko ponosni nanje in nase.  

Rektorjevo nagrado za Naj inovacijo Univerze v Ljubljani 1. mesto je prejela prof. dr. Bojana 

Boh Podgornik s sodelavci ,  

Mentorica leta po izboru Društva mladih raziskovalcev 2015 je postala prof. dr. Barbara 

Simončič,  

Peter Movrin, študent oblikovanja tekstilij in oblačil je prejel  Univerzitetno Prešernovo 

nagrado,  

Prof. dr. Savo Spaič je postal zaslužni professor,  

Boštjan Bratuša je prejel nagrado za obštudijske dejavnosti. 

NTF oz. skupina, ki je pripravljala spletne strani je prejela nagrado GZS Netko 2015. 

Spletne strain smo uredili s pomočjo projekta Internacionalizacija UL, kjer smo obenem 

pripravili tudi enotne brošure za študijske programe v slovenskem in angleškem jeziku, ter 

gostili 17 gostujočih tujh učiteljev. 

Pridobili in uspešno smo izvedli 7 projektov Po kreativni poti do znanja . 



Zelo odmevno je bilo sodelovanje naših sodelavcev pri ureditvi Muzejske poti Dotakni se! za 

slepe in slabovidne.  

Organizirali smo 44. Skok čez kožo, modno revijo PRIHODNOST ZDAJ, Mercedes-Benz Fashion 

Week, razstavo Max Fabiani 150. obletnica: darilo slovenske arhitekture, 46. simpozij o 

novostih v tekstilstvu, 55. mednarodno livarsko posvetovanje, 22. posvetovanje slovenskih 

geologov, 8. Hidrogeološki kolokvij, 16. znanstveno posvetovanje “Gospodarjenje z odpadki 

GzO’15, 20. srečanje stanovskih kolegov ob sveti Barbari in še vrsto razstav, posvetovanj in 

delavnic.  

 

Podprli ali organizirali smo humanitarne akcije Narišimo nasmeh na obrazih otrok 2015, 

zbiranja pomoči za begunce 2015 in Botrstvo v Sloveniji 

Združili smo temeljne predmete matematiko in kemijo, mnogo naših učiteljev pa deluje tudi 

na drugih članicah UL. 

Spremenili smo vrsto programov, pri vseh pa smo morali vzpostaviti varčevalne ukrepe. 

Pričakujem, da bo naslednje leto bolj umirjeno, kar se tiče finančnih pretresov in 

zaposlovanja, in enako ali še bolj uspešno po dosežkih posameznikov in skupnega delovanja. 

Lani sem rekla, da počasi postajamo enotna fakulteta in ne le skupek oddelkov, letos pa je to 

postalo dejstvo, delujemo enotno in tako izgledamo tudi navzven.  

Naj bo pogled in prehod v l. 2016 samozavesten. Mirne praznike in vse najboljše v novem 

letu! Srečno! 
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