Številka: 031-5/2017
Datum: 18. 4. 2017
ZAPISNIK
37. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 18. 4. 2017, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Rado BOHINC, FDV, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof.
dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, red. prof. dr. Peter
GRILC, PF, red. prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, red. prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka
KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr.
Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Petar PAVEŠIĆ,
FMF, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof. dr. Janez STARE,
FU, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG,
izr. prof. dr. Janez VOGRINC, PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Maja HERCOG, PEF, Laura
KOUDELA, FDV, Jure MRAVLJE, BF in Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, PEF - (27 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO,
izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, študenti: Miha JURANČIČ, FS, Tim Gregor
GRÜNFELD, PF, Matej DROBNIČ, FS.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Marta Verginella, UL FF, Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič,
pom. rektorja UL; izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš, ALUO, prof. dr. Roman Šturm, FS, Gregor
Mišič, podpred. ŠS UL – nadomeščajo senatorje UL; prof. Matej Zupan, prof. dr. Martin Čopič, prorektorja UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, prof. dr. Bojan Jošt, pred. KOD, izr. prof. dr. Maruška
Š. Kovač, pred. KMŠ, akad. red. prof. dr. Peter Štih, UL FF, izr. prof. dr. Martin Germ, UL FF, red.
prof. dr. Predrag Novaković, UL FF, RTV.
Prisotni so bili tudi: mag. Jana Lutovac Lah, Darja Lisjak, Teja Velkavrh, Marjana Slobodnik, Staška
Mrak Jamnik, Rebeka Lesjak, vsi rektorat UL.
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Pred začetkom seje je prof. dr. Marta Verginella z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete
predstavila projekt, ki je bil uspešen na razpisu ERC ta uveljavljene raziskovalce 2016.
Prof. dr. Marta Verginella z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je bila
uspešna s prijavo na razpis ERC za uveljavljene raziskovalce 2016 (ERC Advanced Grant 2016).
Prof. dr. Verginella je tako ena od štirih slovenskih predstavnikov, ki so bili do sedaj uspešni na tem
razpisu, obenem pa prva slovenska raziskovalka, ki ji je uspelo pridobiti ta prestižni projekt s področja
družboslovnih znanosti in humanistike v kategoriji že uveljavljenih raziskovalk in raziskovalcev.
Evalvacijski panel za študije človeške preteklosti je podprl njen petletni projekt z naslovom »Post-war
transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region«. Za kakšen uspeh
slovenske raziskovalke gre, najbolje pokaže podatek, da bo Evropski raziskovalni svet (ERC) na tem
razpisu financiral le 231 projektnih prijav izjemnih raziskovalk in raziskovalcev izmed več kot 2400
prijav z vsega sveta za izvajanje svojega raziskovalnega projekta v Evropi.
Kako močna je konkurenca pri razpisih ERC zanimivo ponazori tudi dejstvo, da so v letu 2014 kar
trije Nobelovi nagrajenci bili hkrati vodje ERC projektov. Tudi sicer se vodje ERC projektov redno
uvrščajo med dobitnike najvišjih nagrad v znanosti.
Rektor je profesorici v imenu vseh čestital za tak izjemen uspeh.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 37. seje Senata Univerze v Ljubljani
Določitev dnevnega reda 37. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL z dne 21. 3. 2017 in 2. korespondenčne seje z dne 27.
3. 2017
3. Poročilo rektorja
4. Osnutek praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani
5. Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven
Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
6. Internacionalizacija – smernice za izvajanje (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
7. Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan Jošt,
predsednik komisije)
8. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
10. Kadrovske zadeve
- Zamenjava dveh članov Komisije za doktorski študij,
- Imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov.
11. Razno
1.
2.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 36. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL in 2. korespondenčne seje z dne 27. 3. 2017 ter
3. korespondenčne seje z dne 11. 4. 2017
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da bo v četrtek organiziran dogodek z naslovom Naj inovacija, in sicer ob 17.00.
Ob 15.00 pa se začne konferenca na temo inovativnosti. Vse prisotne je povabil, da se udeležijo te
prireditve.
V sredo je ob 14.30 organiziran Shod za znanost. Vse prisotne je rektor povabil k udeležbi.
V sredo je organizirana tudi javna predstavitev kandidata za rektorja. Javna predstavitev bo ob 16.
uri, in sicer na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Osnutek praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja z osnutkom praznovanja stoletnice Univerze v Ljubljani.
Ad 5.) Priloga k Pravilniku o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela
izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
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Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP 5.:
Senat UL sprejme seznam dejavnosti članice UL FFA, ki jih je posredovala v skladu z navodili, kot
sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.) Internacionalizacija – smernice za izvajanje (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je predstavil smernice za izvajanje internacionalizacije, ki so bile dane kot gradivo na sejo.
Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da imajo zadrego s smernicami, in sicer v točki 5. Prav tako je
poudarila, da bi se v dokumentih izogibala temu, kaj je javna služba, dokler ni definicije o tem na
ravni države (točka 2).
Rektor je predlagal, da bi v 5. točki dodali besedico »lahko« in popravili izraz v 2. točki »javna služba«
z drugim bolj primernim izrazom.
SKLEP 6.:
Senat UL sprejme smernice za internacionalizacijo s pripombami iz razprave.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan).
Ad 7.) Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti (prof. dr. Bojan
Jošt, predsednik Komisije za obštudijske dejavnosti)
Predsednik komisije je predstavil to točko dnevnega reda. Rektor je po koncu predstavitve dal na
glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme učne načrte kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti Uporaba IT za študijske
zadeve, Prava klinika Pravo v športu, Pravna svetovalnica za varstvo pred diskriminacijo,
Tekmovanja v pravnem argumentiranju in simulacijah pravnih postopkov, Mednarodnopravna
okoljska klinika, Pravna klinika Pravno varstvo okolja in trajnostnega razvoja, Delovno pravna klinika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač,
predsednica Komisije za magistrski študij)
9.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 10.) Kadrovske zadeve (rektor)
SKLEP št. 10.1:
Senat UL imenuje prof. dr. Edvarda Govekarja z UL FS, v Komisijo za doktorski študij, namesto
prof. dr. Ivana Bajsića z UL FS, v skladu s predlogom Senata Fakultete za strojništvo. Mandat novega
predstavnika prične teči po imenovanju na seji Senata UL in traja do konca mandata Komisije za
doktorski študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.2:
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Senat UL imenuje prof. dr. Damjana Možino z UL PF, v Komisijo za doktorski študij, namesto
prof. dr. Petra Grilca z UL PF, v skladu s predlogom dekana Pravne fakultete. Mandat novega
predstavnika prične teči po imenovanju na seji Senata UL in traja do konca mandata Komisije za
doktorski študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje članov komisij Senata UL iz vrst študentov
Poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik, rektor UL
OBRAZLOŽITEV:
V skladu s 52. členom Statuta Univerze v Ljubljani in v skladu s 104. členom Poslovnika o delu
Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Študentski svet UL (v nadaljevanju: ŠSUL) na podlagi
sklepov z dne 22. 3. 2017, Senatu Univerze v Ljubljani predlaga v imenovanje nova člana komisij
Senata UL iz vrst študentov. Mandata novih predstavnikov iz vrst študentov pričneta teči po poteku
mandatov sedanjih predstavnikov iz vrst študentov in trajata do konca mandata komisij sedanjega
Senata UL.
Senat UL imenuje 2 člana komisij Senata UL iz vrst študentov:
SKLEP št. 10.3.:
Senat UL imenuje Petro Pejić z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost na področju prostovoljstva, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat nove predstavnice bo
nastopil z dnem z 31. 5. 2017 in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.4.:
Senat UL imenuje Gregorja Mišiča z UL FŠ za člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost na področju športa, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat predstavnika bo nastopil z 31.
5. 2017 in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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