Številka: 031-10/2018
Datum: 19. 12. 2018
ZAPISNIK
13. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 18. 12. 2018, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, prof. dr. Mojca CIGLARIČ,
UL FRI, prof. dr. Gregor DOLINAR, UL FE, prof. dr. Emil ERJAVEC, UL BF, prof. dr. Peter
GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr.
Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr. Roman KUHAR, UL
FF, izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, UL FSD, prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, prof. dr. Matjaž
MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, UL FFA, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK
RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof. dr. Anton RAMŠAK, UL FMF,
doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, UL FU, prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT,
prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP,
izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, študenti: Tim
GABERŠEK, UL PF, Ana FATUR, UL PF, Laura KOUDELA, UL FDV, Jure MRAVLJE, UL BF,
Klemen PETEK, UL MF in Rok SMREKAR, UL EF - (3 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študent Blaž PLAZAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr.
Borut Božič, predsednik UO UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred.
KDrŠ, doc. dr. Irena Samide, pred. KPŠ, prof. Matjaž Drevenšek, pred. Sveta za umetnost UL; Mihaela
Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Alenka Golobič, Teja Velkavrh –
rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Staška Mrak Jamnik, Petra Pongrac, Urša Lavrič, Katarina Ivec rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 13. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Določitev dnevnega reda 13. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 12. seje z dne 27. 11. 2018
Poročilo rektorja
Program dela za leto 2019 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)
Ustanovitev Komisije UL za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Matjaž Krajnc,
prorektor)
Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL (prof. Matjaž Drevenšek, predsednik Sveta za umetnost
UL)
Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (doc. dr. Irena Samide, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Volitve rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (Poročevalci: prof. dr. Metka Tekavčič; prof. dr. Boštjan
Markoli; prof. dr. Irena Mlinarič Raščan)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestne članice Habilitacijske komisije UL
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 13. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 12. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Predlog habilitacijskih nazivov v angleškem jeziku:
Rektor je predstavil predlog habilitacijskih nazivov v angleškem jeziku, kot sledi iz spodnje tabele.
Nazivi visokošolskih učiteljev so:
Slovenski izraz:
Predlog v angleškem jeziku:
Redni profesor
Full Professor
Izredni profesor
Associate Professor
Docent
Assistant Professor
Višji predavatelj
Senior Instructor / Lecturer
Predavatelj
Instructor
Lektor
Practical Language Teacher (Lektor)
Nazivi znanstvenih delavcev so:
Slovenski izraz:
Predlog v angleškem jeziku:
Znanstveni svetnik
Senior Research Fellow
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Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec

Senior Research Associate
Research Associate

Nazivi visokošolskih sodelavcev so:
Slovenski izraz:
Predlog v angleškem jeziku:
Asistent
Teaching Assistant
Bibliotekar
Bibliothecary (Librarian)
Strokovni svetnik
Specialist Consultant
Višji strokovni sodelavec
Senior Specialist Adviser
Strokovni sodelavec
Specialist Adviser
Učitelj veščin
Skills Instructor
Naziv raziskovalnega
Junior Researcher
sodelavca je asistent raziskovalec
V razpravi so senatorji na predlog podali naslednje predloge/pripombe:
- Za prevod naziva lektor se v angleščini uporablja Lector in ne Practical Language Teacher.
- Potrebno bo poenotiti tudi okrajšave nazivov.
Glede na te predloge in pripombe je rektor predlagal, da se sklep sprejme na naslednji seji. Do takrat pa
se popravijo predlogi okrajšav nazivov v angleškem jeziku in preveri prevod naziva lektor.
Dopolnitev sklepa št. 3.2. sprejetega na 12. seji Senata UL z dne 27. 11. 2018 (Sofinanciranje
interdisciplinarnih študijskih programov iz sredstev RSF):
Senat UL je na 12. seji soglasno sprejel naslednji sklep:
»SKLEP št. 3.2.:
Senat UL se strinja, da se sredstva za sofinanciranje interdisciplinarnih študijskih programov namenijo:
za sofinanciranje 1. letnika programa Uporabna statistika v višini 158.365,80 EUR, v kar so zajeti le
neposredni stroški izvedbe predmetov. Članice same krijejo delež posrednih stroškov v višini 22,5 % od
neposrednih stroškov;
za sofinanciranje dela stroškov priprave programa Digitalnega jezikoslovja, v višini 11.839,40 EUR. V
primeru Digitalnega jezikoslovja gre za program, ki ga so ga pripravili skupaj s tujimi univerzami in drugimi
članicami. Priprava programa je bila financirana iz sredstev Erasmus, sofinanciral bi se del stroškov, ki jih
niso mogli uveljavljati v projektu in so presegli predvidene stroške.«

V zvezi s sprejetim sklepom se je ugotovilo, da bi bilo treba pri študijskem programu Uporabna statistika
članici koordinatorici tega študijskega programa nameniti še sredstva za neposredne stroške koordinacije.
V skladu z navedenim je dal rektor na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3:
Senat UL se strinja, da se, v povezavi s sklepom št. 3.2., sprejetim na 12. seji Senata UL, dne 27. 11. 2018,
članici, ki je koordinatorica študijskega programa Uporabna statistika nameni še 15.836,58 EUR, in sicer
za neposredne stroške koordinacije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je predstavil tudi nagrajence Zoisovih nagrad in priznanj ter državnih odlikovanj, in sicer:
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju materialov za razvoj novih baterijskih
konceptov: prof. dr. Robert Dominko
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Dr. Robert Dominko je zaposlen na Kemijskem inštitutu, od leta 2016 je izredni profesor za področje
materialov na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teoretične fizike osnovnih delcev: prof. dr.
Saša Prelovšek Komelj
Prof. dr. Prelovšek Komelj je zaposlena na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju ekstremofilnih mikroorganizmov – gliv:
prof. dr. Nina Gunde Cimerman
Dr. Gunde Cimerman je redna profesorica za področje mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze
v Ljubljani
Zoisovo priznanje za inovativnost v razvoju novih trajnostnih katalitskih sistemov za sinteze
zdravilnih učinkovin: prof. dr. Janez Košmrlj
Dr. Janez Košmrlj je redni profesor za področje organske kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Ljubljani
Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju intenzivne interne medicine: prof. dr. Marko
Noč
Prof. dr. Marko Noč, dr. med., je profesor interne medicine na Medicinski fakulteti (MF) Univerze v
Ljubljani
Državno odlikovanje Red za zasluge: Prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., redni profesor
nevrologije in predstojnik Katedre za nevrologijo, za izjemno prodorno, visoko strokovno in
človekoljubno delovanje na področju demence.
Državno odlikovanje Jabolko navdiha: dr. Marko Jošt, član Laboratorija za fotovoltaiko in
optoelektroniko Fakultete za elektrotehniko UL, je na podoktorskem usposabljanju na Helmholtz
Zentrum Berlin s sodelavci izdelal rekordno tandemsko sončno celico.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Program dela za leto 2019 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)
Rektor in glavni tajnik sta predstavila Program dela za leto 2019. Povedala sta, da Program dela sledi
poslanstvu, viziji in vrednotam Univerze v Ljubljani, kot so zapisane v Strategiji Univerze v Ljubljani
2012–2020. Dokument je bil že sprejet na seji Upravnega odbora UL, in sicer dne 13. 12. 2018, z
vključenimi pripombami s kolegija dekanov, hkrati so na pobudo UL FGG dodali tudi sanacijo strehe na
Hajdrihovi.
Javne univerze, ki so vključene v Rektorsko konferenco, so poslale na MIZŠ, MJU in MF dopis, da
dobimo še dodatna sredstva, za dvig plač, ki so bile izpogajane.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu univerze, ki je del Programa dela za leto 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 5.) Ustanovitev Komisije UL za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Matjaž
Krajnc, prorektor)
Prorektor, prof. dr. Matjaž Krajnc, je predstavil naloge in razloge za ustanovitev dotične komisije. Eden
izmed pomembnih razlogov za ustanovitev komisije je razbremenitev komisije na državni ravni in
pospešitev postopkov, ki so na državni ravni predolgi, študentje pa čakajo na odobritev, da lahko
zaključijo svoj študij. Hkrati je bil predstavljen variantni predlog glede članov komisije, in sicer, da se med
člane doda tudi član iz UL TEOF. Glede navedenega se je odprla razprava, v kateri so svojega člana želele
tudi druge članice, med drugim tudi UL PF.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL se strinja s tem, da se ponovno odpre razprava o razširjenem članstvu Komisije Univerze v
Ljubljani za medicinska strokovno – etična vprašanja.
Sklep ni bil sprejet. (20 PROTI, 10 ZA)
Ker se prisotni senatorji niso strinjali s tem, da se dodajo dodatni člani, je rektor dal na glasovanje naslednji
sklep.
SKLEP št. 5.2.:
Senat UL sprejme Sklep o ustanovitvi Komisije Univerze v Ljubljani za medicinska strokovno – etična
vprašanja brez dodatnih članov.
Sklep je bil sprejet. (1 PROTI, 7 VZDRŽANIH, ostali ZA)
Rektor je naknadno pozval UL TEOF in UL PF, da predlagata razširitev komisije, s podrobno
argumentacijo predloga.

Ad 6.) Poslovnik o delu Sveta za umetnost UL (prof. Matjaž Drevenšek, predsednik Sveta za
umetnost UL)
Prof. Matjaž Drevenšek, predsednik Sveta za umetnost UL, je predstavil Poslovnik o delu Sveta za
umetnost UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Sveta za umetnost Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Letno poročilo Komisije za pritožbe študentov UL (doc. dr. Irena Samide, predsednica
komisije)
Doc. dr. Irena Samide, predsednica komisije, je predstavila letno poročilo Komisije za pritožbe študentov
UL. Povedala je, da si je Komisija v času od svojega imenovanja enako, kot prejšnja leta poleg obravnave
vlog študentov posebej prizadevala za ozaveščanje članic, pri katerih je opazila kršitve, o pogojih in
postopkovno pravilnem odločanju o pravicah in obveznostih študentov. Komisija si bo za to prizadevala
tudi v prihodnje, pri čemer je glede na število vloženih vlog študentov možno zaključiti, da se je delovanje
članic na področju uveljavljanja pravic študentov tudi na podlagi aktivnosti komisij v prejšnjih mandatih
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bistveno izboljšalo. Predsednica komisije je pohvalila tudi skrbnico komisije, Tino Truden, univ. dipl.
prav., ki vedno kakovostno pripravi gradiva za seje in olajša postopek odločanja.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja z letnim poročilom Komisije za pritožbe študentov UL.

Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
9.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik)
Ad 10.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Metka Tekavčič, prof. dr. Boštjan
Markoli, prof. dr. Irena Mlinarič Raščan)
Ad 11.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 11:
Senat UL imenuje prof. dr. Viktorijo Žnidaršič Skubic z UL PF v Habilitacijsko komisijo UL,
namesto prof. dr. Barbare Novak z UL PF, v skladu s predlogom UL PF. Mandat nove predstavnice
prične teči z dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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