Številka: 031-7/2017
Datum: 2. 6. 2017
ZAPISNIK
38. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 30. 5. 2017, 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. Irena MLINARIČ RAŠČAN, FFA, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, red. prof. Tomaž
GUBENŠEK, AGRFT, red. prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr.
prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Matjaž KRAJNC,
FKKT, izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, prof.
dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, FU, prof.
dr. Branko ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG, prof. dr. Milan
ŽVAN, FŠ, študenti: Miha JURANČIČ, FS, Tim Gregor GRÜNFELD, PF, Matej DROBNIČ, FS, Maja
HERCOG, PEF, Laura KOUDELA, FDV in Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, PEF - (27 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF, red. prof. dr. Peter GRILC,
PF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof.
dr. Janez VOGRINC, PEF, študent: Jure MRAVLJE, BF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; izr. prof. dr. David
Nedeljković, FE, prof. dr. Vesna Žabkar, EF, prof. dr. Matjaž Dolšek, FGG, izr. prof. dr. Janez Jerman,
PEF, – nadomeščajo senatorje UL; prof. Matej Zupan, prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Goran Turk prorektorji UL; prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr.
Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, prof. dr. Janez Možina, pred. Kom. za etična vprašanja, prof. dr.
Aleksandra Kanjuo Mrčela, UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ, rektorat.
Prisotni so bili tudi: Marjana Slobodnik, Darja Lisjak, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 38. seje Senata Univerze v Ljubljani
Določitev dnevnega reda 38. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL z dne 21. 3. 2017 in 37. seje z dne 18. 4. 2017
Poročilo rektorja
Ustanovitev Doktorske šole (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole)
Začetek postopka odvzema znanstvenega naslova
Poročilo Komisije za etična vprašanja (prof. dr. Janez Možina, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
9. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
10. Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalec: prof. dr. Petar Pavešić)
11. Kadrovske zadeve
- imenovanje člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko dejavnost na področju
kulture.
12. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 38. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 36. seje Senata UL in 37. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je prisotne seznanil z vprašanjem, ki se je odprlo v zvezi s plačevanjem stroškov zaključevanja
študija, kakor ga določa novi statut univerze. Interpretacija statutarne komisije, na vprašanje kako bo
v prihodnje, je bila, da tega plačevanja ni ne glede na status do konca septembra 2017. Treba bi bilo
uvesti določeno prehodno obdobje. Naš predlog je, da bi to rešili trajno, ne samo s prehodnim
obdobjem. O tem bi odločal Upravni odbor univerze. Predlog je takšen, in sicer, ko posamezniku
ugasne status, bi fakultete zaračunavale dejanske stroške, po tistem, ko je že oddal diplomsko
nalogo, ni bilo pa že zagovora, se po novem predlogu ne bi več zaračunaval celoten strošek, ampak
samo stroški zagovora. Skratka, priporočilo bi bilo, da ne gre za neki pavšal, ampak, da se dejanski
stroški zaračunajo, tako kot v vsakem posameznem primeru nastanejo. Do 30. 9. 2017 pa velja to,
kar je interpretirala statutarna komisija.
Študent Matej Drobnič je povedal, da so prejeli kar nekaj klicev in sporočil zaskrbljenih študentov.
Zanima ga, kakšen je trenutni načrt za reševanje te problematike za zdajšnjo generacijo oz. zdajšnje
tri generacije, ki ji je ta sprememba dosegla.
Rektor je povedal, da do konca septembra 2017 velja, da ni plačevanja, do takrat pa mora Upravni
odbor UL sprejeti ustrezen sklep, ki bo omogočal, da bi potem zaračunavali samo dejanske stroške.
Pri temu sledimo interpretaciji statutarne komisije.
Matej Drobnič je dodal, da smo danes 30. maja in v primeru kakovostnega magistrskega dela je
nemogoče pričakovati, da se bo le to napisalo v parih dneh. V primeru takšnih študentov, se mu zdi
nesprejemljivo, ker ne vejo kakšni pogoji bodo v njihovem primeru veljali.
Mihaela Bauman Podojsteršek je povedala, da smo predlog spremembe že dali na dopisno sejo
komisije za cenike. Dopolnili bomo namreč Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi
v Ljubljani, s tako določbo, da lahko članica na podlagi tega 128. člena, zniža prispevek. Ta pravilnik
bo veljal od 1. oktobra 2017 in se bo uporabljal tudi naprej. Vsi tisti študentje bodo lahko obravnavani
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na vsaki članici posebej, kar pomeni, da se bodo lahko na članici dogovorili za znižanje teh
prispevkov. Takšna rešitev se nam je zdela najboljša, saj dopušča individualno presojo.
Študentka Maja Hercog je povedala, da razume predlog, vendar oni govorijo o študentih, ki so v
zadnjem letniku študija ali so v dodatnem letu ali pa so prvo leto brez statusa. Omenjeni študenti
imajo neki načrt, kdaj bodo zaključili študij in so upravičeno pričakovali, da pri njih ne bo sprememb.
Smiselno bi bilo treba te študente izvzeti, saj pričakujejo, da za njih veljajo pravila, ki so veljala ob
vpisu. Ob vpisu pa je veljalo, da imajo čas za dokončanje študija dve leti po preteku statusa. Do zdaj
je veljalo, da po preteku statusa študentje plačajo izpite, dokončevanja študija (zaključno delo z
zagovor) pa so imeli brezplačno.
Rektor je predlagal, da naj omenjeno problematiko preko študentskega predstavnika predstavijo na
seji Upravnega odbora univerze. Na senatu univerze pa je bil samo predstavljen predlog rešitve, ki
so jo pripravili.
Študent Tim Gregor Grünfeld je povedal, da pri tej zadevi nimamo prav dosti izbire. Te študentje so
se vpisali v letnik pod določenimi pogoji in v primeru, da bi mi te pogoje spremenili in jih tako kot v
tem primeru poostrili, bi pomenilo, da s tem posegamo v neke že pridobljene pravice. Enako se je
zgodilo pri izpitnih rokih, in sicer v tem primeru je komisija lepo ločila med različnimi vrstami
študentov. Pričakujejo, da bo statutarna komisija v tem primeru sledila priporočilom iz dopisa, ki so
ga poslali na univerzo.
Rektor je povedal, da zakon študentom, ki nimajo statusa, ne daje nobenih posebnih pravic.
Rektor je dodal, da bo v vsakem primeru o tem odločal Upravni odbor univerze. Najprej bo seveda o
tem odločala Komisija za cenik, potem pa Upravni odbor univerze.
Rektor je zaključil debato na to temo in nadaljeval s poročilom rektorja.
Dotaknil se je še evidence o posrednih stroških na univerzi in predal besedo Mihaeli Bauman
Podojsteršek. Povedala je, da smo že leta 2007 izvedli notranje revizijski pregled v zvezi s
knjigovodskim evidentiranjem stroškov. Ključni problem, ki se je takrat pojavil, je bil, na kakšen način
metodološko poenoteno na celotni univerzi razmejevati stroške javne službe in tržne dejavnosti oz.
po posameznih dejavnostih, ki zanima bodisi vodstvo fakultete bodisi univerze in pa določiti ključe za
razmejevanje posrednih stroškov. Takrat nam je pomagal tudi prof. Marko Hočevar iz UL EF, vendar
se od takrat dalje kakšen bistven napredek na tem področju ni zgodil. To področje smo ponovno
uvrstili v notranje revizijski pregled. O tem je bilo izdano poročilo v marcu 2017, s podobnimi
priporočili, kot leta 2007, pri čemer nas je presenetilo tudi računsko sodišče, ko nas je obvestilo, da
je začelo postopek sistemske revizije (vključeno je področje zdravstva, šolstva) ugotavljanja
razmejevanje med javno službo in tržno dejavnostjo. Odločili smo se, da bomo na ravni univerze čim
prej pristopili k reševanju tega problema. Oblikovali bomo delovno skupino in vas o tem sproti
obveščali.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Ustanovitev doktorske šole (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica
doktorske šole)
Predstojnica doktorske šole, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, je predstavila sklep o ustanovitvi
doktorske šole, ki je pripravljen na podlagi novega statuta univerze. Sklep sledi temu, kar že dejansko
deluje na univerzi in funkcionira. Obravnavan je bil tudi na Komisiji za doktorski študij.
SKLEP št. 4.:
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Senat UL sprejme Sklep o ustanovitvi doktorske šole univerze, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5.) Začetek postopka odvzema znanstvenega naziva (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Ad 6.) Poročilo komisije za etična vprašanja (prof. dr. Janez Možina, predsednik Komisije za
etična vprašanja)
Ad 7.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik Komisije
za doktorski študij)
8.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 9.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku (rektor)
Ad 10.) Pritožba v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Petar Pavešić, poročevalec)
Ad 11.) Kadrovske zadeve (rektor)
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
sklepa z dne 9. 5. 2017, Senatu Univerze v Ljubljani predlaga v imenovanje novo članico komisije
Senata UL iz vrst študentov. Mandat nove predstavnice iz vrst študentov prične teči z imenovanjem
na Senatu UL na in traja do konca mandata komisije sedanjega Senata UL.
Senat UL imenuje 1 članico komisije Senata UL iz vrst študentov:
SKLEP št. 11.:
Senat UL imenuje Evo Lipnik z UL NTF za članico iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost na področju kulture, v skladu s predlogom ŠSUL. Mandat nove predstavnice bo nastopil
z imenovanjem na Senatu UL in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Razno
Seja je bila zaključena ob 17. uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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