
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci! 

Izteka se leto 2016, ki je bilo za NTF izredno uspešno leto. Finančno ga lahko razdelimo v dva 

dela – neugodno prvo in ugodno drugo polovico. Zopet smo prenovili del fakultetnih 

prostorov, pridobili dobre projekte, osvojili pomembne nagrade, obvladali množico 

predbolonjskih diplom in ohranili dobre medsebojne odnose.   

Podala bom kratek pregled dosežkov in dogodkov na NTF v 2016.  

 Na vse programe je vpisanih 1.328 študentov.  

 Diplomiralo je 416 študentov.  

 Magistriralo je 50 študentov. 

 Doktoriralo je 12 študentov. 

 Med diplomanti, magistranti in doktorandi je bilo 11 tujcev, vpisanih pa je 75 tujih 

študentov. 

 Na izmenjavi je bilo 37 tujih študentov, 32 naših pa je odšlo na izmenjavo v tujino. 

 Reakreditranih je bilo 5 dodiplomskih in en doktorski program TGTO. 

 

Danes je na NTF 169 zaposlenih.  

V letu 2016 so bile 4 upokojitve, na novo smo zaposlili 12 sodelavcev.  

Imeli SMO 6 izvolitev v naziv docent, 3 izvolitve v naziv izredni profesor in 3 izvolitve v naziv 

redni profesor.  

Po podatkih iz baze SICRIS smo objavili 105 znanstvenih člankov, 16 strokovnih člankov, 177 

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

bogato in izključno pozitivno medijsko odmevnost. Smo namreč fakulteta z največjim deležem 

pozitivne medijske odmevnosti med vsemi članicami UL. 

V 2016 je pričela ARRS financirati  en temeljni projekt, v katerem smo sodelujoča RO, pet 
projektov bilateralnega sodelovanja (od tega smo pri enem sodelujoča RO).  

Zaposlili smo dva nova mlada raziskovalca financirana s strani ARRS. V okviru razpisa ARRS 

Paket 16 smo nabavili, instalirali in začeli uporabljati napravo za meritve toplotne prevodnosti 

materialov.  

Začela sta se dva projekta v  okviru SPS; Martina in NMP.   

Pridobili smo dva nova  EU projekta: PROLINE-CE iz  programa Interreg Centralna Evropa in 
ESTEAM iz programa Erasmus+.  

Zaključila pa sta se dva evropska projekta; Drink Adria,  IPA Adriatic program za čezmejno 

sodelovanje in TECLO, Erasmus+ program. 



Zaključili smo tudi projekt Mestne občine Ljubljana – Turizem Ljubljana. 

V okviru evropskega projekta Karierni center UL smo zaposlili karierno svetovalko, ki pomaga 

študentom pri iskanju zaposlitve, sodeluje pri promociji študijskih programov NTF in še 

marsikaj.  

Fakulteto še vedno sestavljajo štirje oddelki s svojimi študenti in programi. Razmišljamo pa o 

razširitvi fakultete z novim oddelkom Oddelkom za varstvo okolja.  

Obnovili smo še zadnja dva velika laboratorija na Snežniški 5, v katerih se nahajamo prav zdaj.  

Vzpostavili smo novo računalniško učilnico in jo tudi opremili z novimi računalniki in 

programsko opremo.  

Poteka priprava na prenovo prostorov na Aškerčevi 12, ki jo bo v celoti financirala univerza z 

namenom, da se v te prostore preseli celoten Oddelek za geologijo. S tem seveda niso 

zadovoljni vsi zaposleni, saj bodo morali nekoliko spremeniti svoj način dela, nekateri nekoliko 

zmanjšati obseg prostorov, ki jih zasedajo, a za fakulteto je to dobra priložnost, saj se bodo 

prostori prenovili in posodobili, zmanjšali se bodo stroški uporabe prostorov na dodatni 

lokaciji, posodobita se lahko učni in raziskovalni proces, sodelavci vseh oddelkov pa imajo 

priložnost za skupno, interdisciplinarno delo. 

Pri pregledu lanskoletnega poročila sem ugotovila, da smo lani prejeli 2% manj sredstev kot 

leto poprej (2014), letos pa kar 9,5% več kot v 2015. Nekaj zaradi dejanskega povečanja 

sredstev, ki jih je UL prejela iz proračuna, nekaj pa tudi na račun združevanja zunanjih 

predmetov matematike in kemije.  Letos smo združili še predmet Fizika, kar se bo na 

proračunu fakultete poznalo v naslednjem letu.  

Zaradi sproščenih napredovanj, ki jih seveda vsi zaslužimo, pa več denarja porabimo za plače. 

Še vedno moramo paziti na stroške in se zavedati, da ne moremo pokrivati  vseh naših želja in 

potreb, če k njihovem uresničevanju ne prispevamo tudi sami.  

Razdelitev sredstev med oddelke, ki smo jo izvedli v letu 2015 se je dobro obnesla in smo jo 

ponovili v 2016. Ustanovili smo slabo banko – s konsenzom vseh oddelkov smo zamrznili stara 

sredstva, ki so zaradi neustrezne razdeliltve onemogočala realni pregled sredstev in nov 

začetek dela. Letos so vsi oddelki poslovali vzdržno in vsi so zaključili leto pozitivno, kar 

pomeni, da so bili v preteklosti sprejeti ukrepi pravilni.  

Sledimo tudi ukrepom UL, kot so pravilnik o izplačevanju uspešnosti, pravilnik o delu izven UL, 

pravilnik o zaposlovanju in upokojevanju na UL, zmanjšali smo število habilitacijskih področij 

in število revij iz 3. Skupine,  

Finančna konsolidacija fakultete je uspela tudi zaradi podpore vseh sodelavcev temu, da 

delujemo skupaj s spoštovanjem in upoštevanjem vseh programov, strok, oddelkov in 

posameznikov. Ta način našega delovanja se odraža tudi navzven. Smo kompetenten 

sogovornik univerzi, gospodarstvu in širšemu družbenemu okolju, sodelavci fakultete pa so 



letos pridobili vrsto projektov, osvojili mnogo priznanj in organizirali pomembna znanstvena 

srečanja.  Naštela bom le najodmevnejše. 

Med 10 najodmevnejših znanstvenih dosežkov Univerze v Ljubljani se je uvrstila raziskava dr. 

Jelene Vasiljevič in Barbare Simončič 

Med finaliste za rektorjevo nagrado za naj inovacijo UL pa se je uvrstila inovacija Urške 
Stankovič Elesini, Raše Urbas in Boštjana Šumige. 

Iste članice KIGT so prejele častno Valvasorjevo priznanje za projekt Muzejska pot Dotakni 
se. 

Nagrado Slovenske turistične organizacije Sladkorna čipka pa je prejela študentka KOTO z 

mentorico Marjetko Godler 

Organizirali smo AUTEX konferenco s 300 udeleženci iz vsega sveta, mednarodno livarsko 

posvetovanje, Metalurško konferenco, znanstveno posvetovanje “Gospodarjenje z odpadki 

GzO’15, 21. srečanje stanovskih kolegov ob sveti Barbari, Šahtag, Ljubljanski teden v 

Clausthalu in otvorili doprsni kip prof. dr. Milanu Trbižanu.  

Pripravili smo tudi razstavo Planet-i novitet v Mestni hiši občine Ljubljana, Črkoteko  v 
Kinoteki, Stensko tipanko na Zavodu za slepe in slabovidne in 3D dogodek na GZS.  

KOTO je pripravil razstavo Zelena moda v ljubljanski mestni hiši, modno revijo pred Tivolskim 
gradom, razstavo Mind the gap v Avstriji, razstavo Belo zlato in zlata vredna mala črna 
obleka v Narodnem muzeju Slovenije in razstavo Moda v muzeju v Pokrajinskem muzeju 
Maribor. Sodelovali so na Ljubljanskem tednu mode, na sejmu Heimtextil v Frankfurtu in na 
Mittelmoda fashion Avard v Milanu. Oblekli smo receptorje UL.   

 

Lani sem izrazila pričakovanje, da bo leto 2016 za NTF bolj umirjeno kot prejšnja leta. Res je 

bilo bolj mirno glede finančnih pretresov, zaposlovanja in enotnega delovanja. Naj bo takšno 

tudi l. 2017, saj lahko le v stabilnem okolju svoj čas, znanje in voljo namenimo ustvarjanju in 

napredovanju.  

Mirne praznike in vse najboljše v novem letu! Srečno! 

 

Petra Forte Tavčer, dekanja NTF 

 

Ljubljana, 22.12.2016 

 

 


