Številka: 031-7/2016
Datum: 27. 9. 2016
ZAPISNIK
30. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 27. 9. 2016, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Rado BOHINC, FDV,
prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, prof. dr. Davorin
GAZVODA, BF, prof. dr. Christian GOSTEČNIK, TEOF,red. prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, prof.
dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, izr. prof. dr. Andrej
KIRBIŠ, VF, prof. dr. Janez KRANJC, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, izr. prof. dr. Janez
KREK, PEF, izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE,
doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, prof. dr.
Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG, prof. dr. Nikolaj
ZIMIC, FRI, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ študenti: Maja HERCOG, PEF, Matej DROBNIČ, FS, Živa
JAKŠIČ, PEF - (28 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, Klemen
MESAREC, FDV, Miha KAVČIČ, FS, Ana BELČIČ, FA, Jan KUKOVEC, BF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; izr. prof. dr. Iztok
Grabnar, FFA, prof. dr. Boštjan Golob, FS - nadomeščata senatorja; prof. dr. Goran Turk, prof. dr.
Tanja Mihalič, prof. Matej Zupan, prof. dr. Martin Čopič, prorektorji UL; prof. dr. Janez Hribar, pred.
UO; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Samo
Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, nam. pred. Stat. kom., izr. prof. dr.
Maruška Šubic Kovač, pred. KMŠ, prof. dr. Jasmina Markiš, pred. KPNŠ, prof. dr. Bojan Jošt, pred.
KOD, prof. dr. Andrej Žemva, nam. pred. KPŠ; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ, rektorat.
Prisotni so bili tudi: mag. Jana Lutovac Lah, dr. Marijan Leban, dr. Mojca Kotar, Teja Velkavrh,
Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Petra Zabukovec, Tina Truden,
Marina Šućur, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
Določitev dnevnega reda 30. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 28. 6. 2016
Poročilo rektorja
Poročilo Statutarne komisije UL (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije):
- Sprememba trenutnega Statuta UL,
- Informacija o pripravi novega Statuta UL.
5. Zaključno poročilo o razpravi o tretjestopenjskem študiju umetnosti (prof. dr. Aleksandra
Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole)
6. Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL (prof. dr. Jasmina
Markič, predsednica komisije)
7. Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL
(prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
8. Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
9. Sprememba Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Martin Čopič,
prorektor)
10. Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt,
predsednik Komisije za obštudijsko dejavnost UL)
11. Navodila za izpolnjevanje obrazca priloge k diplomi (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
12. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
13. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
14. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije):
- Poročilo KDrŠ,
- Pritožbi v postopku zavrnitve doktorske disertacije,
- Priprava razpisa za sofinanciranje doktorskih študentov – generacija 2016.
15. Poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Andrej Žemva, namestnik predsednice
komisije)
16. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
17. Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
18. Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv (poročevalci: prof. dr. Davorin Gazvoda, prof. dr.
Jana Mali, prof. mag. Peter Gabrijelčič)
19. Kadrovske zadeve:
- Zamenjava člana Habilitacijske komisije UL.
20. Razno
1.
2.
3.
4.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme spremenjeni dnevni red 30. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 29. seje Senata UL z dne 28. 6. 2016
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da smo na UL prejeli povabilo, da bi bili ustanovitveni člani mreže univerz. Ta
mreža ne bi štela več kot 20 članov. Ime te nove organizacije je GUILD in vanjo bi bile med drugim
vključene tudi univerze iz Osla, Tübingena, Götingena, Krakova, Bolonje, Danske, itd. Namen te
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asociacije je trojni, in sicer lobiranje na ravni EU, povezovanje z industrijo, krepitev medsebojnih
sodelovanj. Ustanovni sestanek naj bi bil v mesecu novembru 2016. Letni strošek vključitve v to
asociacijo bi znašal približno 50.000 EUR. Prof. dr. Kranjc se strinja z vključitvijo v asociacijo, če bo
univerza imela kaj od tega. Rektor je prisotne vprašal, ali se strinjajo z vključitvijo v asociacijo. Prisotni
senatorji so soglašali z vključitvijo UL v GUILD.
Rektor je povedal, da je bil 23. 9. 2016 objavljen Razpis za krajša in daljša gostovanja tujih
strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih v letih 2016 – 2018. Rok
za oddajo vloge je 20. 10. 2016. Višina sredstev je 3.000.000,00 EUR, za zahodno Slovenijo je
2.000.000,00 EUR. Upravičenost črpanja sredstev bo v naslednjih dveh šolskih letih. Število
gostujočih učiteljev na Univerzi v Ljubljani je maksimalno 110. Ni veliko, ker jih pri nas gostuje
približno 450 letno. Pogoji razpisa so precej čudno zapisani. Zelo so neugodni tudi tehnično, ne vemo,
kako bomo stvari izpeljali. Ocenjujemo, da ne najdemo dobrega skupnega jezika z ministrstvom, ki
te razpise razpisuje. Zelo težko bo te pogoje izpolnjevati, na primer, da bi tuj strokovnjak, ki pride k
nam, moral predložiti svojo pogodbo o zaposlitvi, ki je drugje, kakor mu je znano, osebna zadeva.
Prof. dr. Žvan je povedal, da je ta razpis že objavljen in nanj nimamo nobenega vpliva več. Bi pa
predlagal, da se pripravimo na naslednje. Prof. dr. Žvan je komentiral, da je absurdno, da država
nekaj ponuja, po drugi strani pa s takšnimi restriktivnimi pogoji onemogoča prijavo. Naj si univerza
oz. njene službe zagotovijo določeno mesto pri pripravi oz. kreiranju podobnih razpisov. Rektor je
odgovoril, da obstajajo stalne konzultacije med ministrstvom in univerzami. Poudaril je, da vseskozi
opozarjamo na pomanjkljivosti oz. nejasnosti, potem pa nas takšni razpisi presenetijo. Rektor je
povedal, da je smiselno omeniti še eno od opažanj, da je razpis pravzaprav naravnan na podpiranje
privatnih šol. Za primerjavo je rektor navedel razmerje števila študentov na enega gostujočega
učitelja na univerzi (približno 370 študentov), v primerjavi s privatnimi institucijami, kjer bodo
financirali enega gostujočega učitelja na 22 študentov. Rektor upa, da bo imel na to temo v
prihodnosti en resen pogovor z ministrico.
Prorektor, prof. dr. Martin Čopič je predstavil lestvico Times, kjer se rangirajo univerze. Ugotavlja, da
UL zaostaja za UM. V znanstveni odličnosti na UM začenja prehitevati. Na UL objavljamo veliko, ne
pa kvalitetno. Senatorji so se spraševali, kakšna je metodologija razvrščanja univerz in ugotovili, da
je tudi po številu zaposlenih.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Spremembe Statuta UL (prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, nam. predsednika
komisije)
Prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, namestnica predsednika Statutarne komisije, je povzela
spremembo trenutno veljavnega statuta, in sicer:
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 8/2005 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se
drugi odstavek 169. člena spremeni, tako da se glasi: »Kandidat, ki doktorske disertacije ne more
predložiti v roku iz prvega odstavka tega člena, lahko v soglasju z mentorjem zaprosi za podaljšanje
roka. O tem odloči senat članice, ki lahko podaljša rok za izdelavo doktorske disertacije za eno leto.
Senat članice lahko izjemoma podaljša rok za oddajo disertacije še za največ eno leto, če presodi,
da je to izrednega pomena za raziskavo in razvoj stroke ali če so za to podani ustrezni opravičljivi
zdravstveni in/ali socialni razlogi.«
Rektor je predlagal naslednji sklep:
SKLEP št. 4.1:
Senat UL sprejme spremembe Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL, ki je priloga
tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

3

Prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak, je predstavila tudi spremembo Priloge k Statutu, in sicer
predlog dopolnitve UL ZF. UL ZF je predlagala, da se nekatere dejavnosti brišejo, doda pa se
dejavnost Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij. Prisotni so se strinjali, da se
ne doda nove dejavnosti (Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij), naj se
potrdijo samo ostale spremembe.
Rektor je predlagal naslednji sklep:
SKLEP št. 4.2:
Senat UL sprejme spremembo Priloge k Statutu Univerze v Ljubljani, kot sledi iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Namestnica predsednika Statutarne komisije je predstavila tudi delo na novem statutu, Statutarna
komisija je pregledala vse amandmaje in pri odločitvah upoštevala sprejete usmeritve senata.
Na koncu je rektor prisotne obvestil tudi o nadaljnjem postopku sprejema novega Statuta UL. Osnutek
novega Statuta UL so strokovne službe tudi redakcijsko popravile in ga dale v lekturo. Za sprejem
novega statuta bi bilo smiselno organizirati skupno sejo Senata UL in UO UL, in sicer v dveh terminih.
Za enkrat imamo na voljo dva termina, in sicer 8. 11. 2016 in 15. 11. 2016, v popoldanskih urah (od
14.00 naprej).
Ad 5.) Zaključno poročilo o razpravi o tretjestopenjskem študiju umetnosti
Ta točka je bila zaradi opravičene odsotnosti poročevalke, prestavljena na naslednjo sejo senata.
Ad 6.) Dopolnitev Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL
Prof. dr. Jasmina Markič je predstavila spremembe Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad
študentom UL.
SKLEP 6.:
Senat UL sprejme dopolnitev 7. člena Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL
v skladu s predlogom Komisije za Prešernove nagrade študentom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.) Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela
izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 7.1.:
Senat UL sprejme seznam dejavnosti članice UL AG, ki jih je posredovala v skladu z navodili, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ob tej točki je rektor povedal še, da je danes prejel pismo dekana UL PF, in sicer z vprašanjem, zakaj
še ni potrjen seznam dejavnosti UL PF. Rektor je odgovoril, da zato ker ugotavljamo, da na tem
seznami ni tistega, ki je opredeljena kot razvojna in strokovna dejavnost, skladno s pravilnikom. Na
določenem področju pa naj bo to ekonomija, pravo, strojništvo, elektrotehnika, šport itd., si univerza
opredeljuje kot svojo dejavnost, vse, kar sodi v obliko dela, ki mu rečemo raziskovanje,
izobraževanje, pa tudi razvojno in strokovno oz. svetovalno delo. Takšno je bilo naše skupno
razumevanje teh dejavnosti, ki jih potem jemljemo kot konkurenčne. UL PF trdi, da svetovanja in
razvojnega dela ne opravlja na fakulteti. Če bi sledili tej logiki, potem lahko vsaka fakulteta proglasi,
da neke dejavnosti ne bo opravljala. To ni stvar poljubne odločitve fakultete, ampak je to stvar
odločitve univerze kot celote. Upa, da bomo dosegli to, da se bomo vsi ravnali v skladu s takšnim
razumevanjem. Delavci, zaposleni na UL PF pa to dejavnost opravljajo, celo na inštitutih, ki se
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imenujejo »pri Pravni fakulteti«. Inštituti nosijo ime fakultete. Ne moremo se delati, da nimajo nič
opraviti s tem, kar se dela na fakulteti oz. na univerzi.
Prof. dr. Janez Kranjc je povedal, da ko je govora o dejavnosti članice, je to neko dejstvo, ki se da
brez težave ugotoviti iz njene registrirane dejavnosti. Ni mogoče ugotoviti, da je kadarkoli UL PF kot
organizacija oz. kot članica univerze opravljala svetovalno dejavnost. Svetovalno dejavnost opravlja
tudi npr. Fakulteta za strojništvo pa tam ni nobenega problema. Boji se, da je problem samo pri Pravni
fakulteti, kjer pa v resnici nekateri posamezniki opravljajo svetovalno dejavnost, kar pa ni v
konkurenci s fakulteto, ki ne opravlja svetovalne dejavnosti. Prav tako, ko govorimo o inštitutih PF, je
to neko zatečeno stanje. Inštituti so bili ustanovljeni v petdesetih letih prejšnjega stoletja. To ni bilo
narejeno zdaj, v izogib nečesa, ampak so inštituti stari. Pri čemer nekateri, razen imena, nimajo
nobene zveze s Pravno fakulteto, npr. Ekonomski inštitut pri Pravni fakulteti, ki nima absolutno nič s
fakulteto. Ko se je to razdružilo, so prosili, če lahko ime obdržijo, ali ga spremenijo in je takrat fakulteta
sklenila, da lahko ime ostane, ker je inštitut ugledna institucija. Še enkrat pa poudarja, da UL PF ne
daje pravnih mnenj.
Rektor je odgovoril, da se zaposleni na fakulteti, ne morejo delati, ko gredo delati na neki inštitut, da
niso določenega znanja pridobili tudi kot zaposleni na tej fakulteti oz. univerzi. Gre za neke vrste
intelektualno lastnino.
Prof. dr. Igor Papič se sprašuje, v primeru, da obstaja s.p. nekega strokovnjaka, ki je primarno
zaposlen na članici, da bi ta s.p. oddvojil npr. en promil univerzi nazaj. In s tem je formalna zadeva
rešena. Gre za simbolično gesto, ki kaže neko pripadnost univerzi.
Prof. dr. Janez Kranjc pravi, da morajo enaka pravila veljati za vse. Tudi na nekaterih drugih
fakultetah obstajajo svetovanja, pa niso navedena v dejavnostih. Drugo kar je poudaril pa je to, da je
lepo, da verjamemo, da je ugled strokovnjaka rezultat institucije. Do neke mere je to že res, vendar
je to nekakšna interakcija. Npr. Einsteina bolj pomnimo, kot pa univerze, na kateri je sodeloval.
Prof. dr. Branko Širok se strinja, da morajo pravila veljati za vse enako.
Prof. dr. Janez Krek je povedal, da se vsako leto zgodi, da pride iz sodišča nek dopis, da podajo
mnenje v skladu z nekim primerom. Pridružuje se tistim, ki pravijo, da bi morali imeti nek univerzalni
sistem, brez izjem.
Prof. dr. Dušan Šuput je opozoril samo na dvoumno zapisan pojem (v Pravilniku pod točko 2.1). Naj
se dopolni, da se ne štejejo za delavce UL tisti, ki so LE dopolnilno zaposleni na UL.
SKLEP 7.2.:
Senat UL sprejme seznam dejavnosti članice UL ZF, ki jih je posredovala v skladu z navodili, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8.) Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, pred. HK)
Prof. dr. Marko Petrič, predsednik komisije, je povzel spremembe Meril.
Odprla se je debata, in sicer v vezi z naslednjimi pojmi:
Prof. dr. Branka Kalenić Ramšak se je dotaknila uskladitve minimalnih standardov Meril NAKVISA.
Dejansko povzemamo »neumnosti«, ki so navedene v Merilih NAKVISA. Prva stvar je 49. člen, o
katerem teče beseda, že dve leti in pol. Nazadnje ste na HK UL sprejeli pobudo UL FF in zapisali, da
jo boste posredovali NAKVISU. Presenečena je ugotovila, da v tem dokumentu, ki ni identičen
predlogu sprememb, ki so ga posredovali na članice, povzemate NAKVISOVO »nebulozo«, da je
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treba pisati, objavljati v enem od »razširjenih tujih jezikov«. To ni dikcija, ki bi sodila v Merila. Predlaga
uskladitev pri rednem kot pri izrednem profesorju, kjer se zahteva delovanje na »kakovostni univerzi«.
Kaj ta termin pomeni? Pri izrednem profesorju se zahteva delovanje na »tuji univerzi«. Tudi to je
prepisano iz Meril NAKVISA. Skratka to ni dokument, za katerega lahko glasuje. Za bivanje v tujini
se še vedno zahteva “neprekinjeno trimesečno bivanje” namesto več krajših bivanj, ki bi materam in
očetom omogočilo normalno usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Tako morajo mnogi
naskrivaj prihajati domov med “neprekinjenim trimesečnim bivanjem”. Zato je razočarana nad UL, da
v 21. stoletju nima posluha za razumevanje teh življenjskih situacij.
Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da se strinja z večino zadev, ki jih je poudarila kolegica pred
njo. Neprekinjeno bivanje v tujini je bilo včasih bolj razumljivo (v času, ko se je internet šele razširjal).
Takrat dejansko ni bilo možno priti do tujega gradiva tako enostavno, kot danes.
Prof. dr. Janez Kranjc je na začetku pohvalil pregledno pripravljeno gradivo. Ni dobro, da so v
besedilu pojmi, ki se jih ne da z gotovostjo interpretirati. Pri bivanju v tujini ne gre samo za pridobitev
tujega gradiva (preko interneta) ampak gre za celostno vključitev v tuje okolje, prevzemanje vzgledov
delovanja tega okolja, ki seveda ni mogoče na daljavo. Po drugi strani pa je verjetno z vidika kakovosti
bolje, če nekdo hodi redno predavat v npr. Celovec, kot pa če na nekem tujem inštitutu nekdo nekaj
dela pa na univerzi niti ne vemo točno kaj. Opozoril je še na formulacijo, ki se mu zdi ponesrečena,
in sicer v 12. členu – postopek za nadaljnjo in ponovno izvolitev. Nepotrebno je uvajati nov pojem, ki
nič novega ne prinese.
Rektor je povedal, da se strinja, da so Merila NAKVISA slabo napisana, celo možno je, da so kakšno
zadevo prepisali od nas. Dokler so Merila takšna, kot so, se moramo ravnati po njih. Na NAKVIS pa
smo poslali pripombe, kaj bi bilo treba spremeniti.
Prof. dr. Milan Batista je povedal, da se že od začetka ne strinja s pogojem treh mesecev bivanja v
tujini. Kar pa se tiče kakovostne tuje univerze pa se da razumeti, da mora biti vsaj na isti ravni kot
UL.
Prof. dr. Marko Petrič je povedal, da se osebno strinja z mnogimi stvarmi, ampak HK UL ne ostane
drugega, kot da sledi zakonodaji. Predlagal je, da se pripravi predlog sprememb Meril NAKVISA.
Prof. dr. Martin Čopič, prorektor, je povedal, da bi pustil termin »kakovostna univerza«, saj pomeni
napotek strokovni komisiji, ki ima pravico o tem odločati, ne da bi bila podvržena upravnim
postopkom. Podoben termin že uporabljamo, in sicer glede »mednarodne odmevnosti članka, ki ga
priznava stroka«. Tudi to je samo napotek strokovni komisiji, ki ga vsekakor preslabo upoštevamo.
To je stvar presoje strokovne komisije, poročevalcev in članov HK UL.
Prof. dr. Marko Petrič je poudaril, da je to stvar presoje poročevalcev.
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme spremembe in čistopis Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil sprejet. (3 proti, 2 vzdržana)
SKLEP št. 8.2.:
Habilitacijska komisija, v sodelovanju s strokovnimi službami Univerze v Ljubljani, pripravijo predlog
sprememb minimalnih standardov za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
ter sodelavcev Univerze v Ljubljani in jih pošljejo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 9.) Sprememba Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Martin
Čopič, prorektor)
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Prof. dr. Martin Čopič, prorektor, je povzel spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja
knjižnic UL.
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme predlog spremembe Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 10.) Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan
Jošt, predsednik komisije)
Prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije je predstavil učne načrte kreditno ovrednotene obštudijske
dejavnosti. Povedal je še, da je sprva prišlo do manjših nejasnosti pri učnem načrtu, ki ga je predlagal
UL FE, vendar sta dekana fakultet UL FE in UL FRI te nejasnosti odpravila, zato so priložili malce
spremenjen predlog učnega načrta UL FE.
SKLEP št. 10.:
Senat UL sprejme učne načrte predlaganih kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti UL FE, UL
FDV, UL FA, UL FGG.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 11.) Navodila za izpolnjevanje obrazca priloge k diplomi (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Prof. dr. Goran Turk, prorektor je predstavil spremembe, in sicer:
1. seznam študijskih obveznosti, ki jih je študent opravil, bo prikazan v eni preglednici in ne
več v dveh, kot je bilo to do sedaj, kar bo precej poenostavilo pripravo priloge,
2. Dodatna bo informacija o uspešnosti generacije diplomantov v določenem programu ali
skupini programov.
3. Skladno s spremembami Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij, se bo dodalo
rangiranje izobrazbe po Slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) in po Evropskem ogrodju
kvalifikacij (ECTS).
Druga sprememba je prišla zaradi opozorila agencije ASIIN.
SKLEP št. 11.:
Senat UL sprejme Navodila za izpolnjevanje obrazca priloge k diplomi, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil sprejet. (1 proti, 5 vzdržanih)
Ad 12.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Ad 13.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
Ad 14.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Ad 15.) Poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (prof. dr. Andrej Žemva, nam.
predsednice)
Prof. dr. Andrej Žemva, namestnik predsednice komisije, je povzel letno poročilo o delu komisije.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznani z delom Komisije za pritožbe študentov UL.
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Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da so se pri njih srečali z vrhunskim športnikom, ki ima
opravičene razloge za podaljšanje statusa, kot izhaja iz 70. člena ZVIS, vendar ta člen onemogoča
večkratno podaljšanje statusa iz opravičenih razlogov. Poslali so pobudo za spremembo tega člena
na ŠS UL in olimpijski komite.
Ad 16.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 17.) Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Ivan
Svetlik, rektor)
Ad 18.) Pritožbe v postopku za izvolitev v naziv
Ad 19.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Ad 20.) Razno
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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