Številka: 031-1/2019
Datum: 29. 1. 2019
ZAPISNIK
14. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 29. 1. 2019, ob 14. uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, 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. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr.
Roman KUHAR, UL FF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN,
UL FFA, 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, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Ana FATUR, UL PF, Jure
MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF - (24 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, prof. dr. Mitjan KALIN, UL FS,
izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, UL FSD, prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, izr. prof. mag.
Lucija MOČNIK RAMOVŠ, ALUO, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, študenti Blaž
PLAZAR, UL EF, Tim GABERŠEK, UL PF, Rok SMREKAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, 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, izr. prof. dr. Katja Filipčič, nam. pred. KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred.
KMŠ; izr. prof. dr. Tadeja Zupančič, UL FA, izr. prof. dr. Matija Jezeršek, UL FS, izr. prof. dr. Jana Mali,
UL FSD, prof. Domen Fras, UL ALUO, izr. prof. dr. Karmen Pižorn, UL PEF – nadomeščajo senatorje;
Laura Koudela, predsednika SŠ UL; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ; Alenka Golobič, Sonja Parkelj –
rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Staška Mrak Jamnik, Urša Lavrič, Katarina Ivec, Polonca Miklavc Valenčič, Enrika
Črnivec - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 14. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Določitev dnevnega reda 14. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 13. seje z dne 18. 12. 2018
Poročilo rektorja
- Habilitacijski nazivi v angleškem jeziku (prof. dr. Igor Papič, rektor)
- Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za tujce za študijsko leto 2019/2020 (prof. dr.
Barbara Novak, prorektorica)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika
komisije)
- Študijski koledar za študijsko leto 2019/2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnikov študentov v komisije Senata UL
- Imenovanje članice v Komisijo za Prešernove nagrade študentom
- Imenovanje nadomestne članice v Komisijo za doktorski študij
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 14. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 5, 7 in 8 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 13. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (prof. dr. Igor Papič, rektor)
3.1. Predlog habilitacijskih nazivov v angleškem jeziku:
Rektor je predstavil predlog habilitacijskih nazivov v angleškem jeziku in njihove okrajšave v angleškem
jeziku, kot sledi iz spodnje tabele.
Nazivi visokošolskih učiteljev so:
Slovenski izraz:
Redni profesor
Izredni profesor
Docent
Višji predavatelj

Predlog v ang. jeziku:
Professor
Associate Professor
Assistant Professor
Senior Instructor / Lecturer
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Predlog kratic
v ang. jeziku:
Prof.
Assoc. Prof.
Asst. Prof.
Sr. Instr.

Predavatelj
Lektor
Nazivi znanstvenih delavcev so:
Slovenski izraz:
Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec

Instructor
Lector

Instr.
Lector

Predlog v ang. jeziku:
Senior Research Fellow
Senior Research Associate
Research Associate

Nazivi visokošolskih sodelavcev so:
Slovenski izraz:
Predlog v ang. jeziku:
Asistent
Bibliotekar
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Učitelj veščin
Asistent - raziskovalec

Teaching Assistant
Librarian
Specialist Consultant
Senior Specialist Adviser
Specialist Adviser
Skills Instructor
Junior Researcher

Predlog kratic v
ang. jeziku:
Sr. Res. Fell.
Sr. Res. Assoc.
Res. Assoc.
Predlog kratic v
ang. jeziku:
Tch. Asst.
Libr.
Spec. Cons.
Sr. Spec. Adv.
Spec. Adv.
Skills Instr.
Jr. Res.

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.1:
Senat UL potrjuje prevod habilitacijskih nazivov in njihove okrajšave v angleškem jeziku.
Sklep je bil soglasno sprejet.
3.2. Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva in
tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem
letu 2019/2020
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence
brez slovenskega državljanstva in tujce, ki niso državljani držav nečlanic Evropske unije, za vpis na
Univerzo v Ljubljani v študijskem letu 2019/2020.
Izr. prof. Marko Vatovec, UL AG, je opozoril na težave pri vpisu državljanov EU, ki niso državljani RS.
Drugi prijavni rok morajo razpisati konec avgusta, ko še nimajo podatkov, ali so bile vse vloge kandidatov
državljanov EU za vpis obravnavane. V drugem roku tako zapolnijo več mest, kot jih imajo na razpolago
oz. so jih razpisali, saj nimajo podatkov o številu državljanov EU, ki bodo sprejeti. V 2018 je znašala
razlika med razpisanimi in dejansko sprejetimi študenti šest, kar predstavlja 10 % vseh sprejetih.
Enrika Črnivec je povedala, da so se o tej težavi v preteklem letu že pogovarjali. Razložila je, da se na
prijavne roke za slovenske državljane prijavljajo tudi državljani EU, za njih so na razpolago druga vpisna
mesta in drugi prijavni roki kot za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav
nečlanic Evropske unije). Na podlagi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, ki je
sprejet na državni ravni, moramo upoštevati dokazila državljanov EU o izpolnjevanju vpisnih pogojev do
10. septembra, zato so nekateri (državljani EU) vpisani naknadno in tu prihaja do razlik.
Izr. prof. Marko Vatovec, UL AG, je podal pobudo za spremembo pravilnika.
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Rektor je sprejel pobudo, ki bo dana ministrstvu ob naslednji spremembi pravilnika. Za študijsko leto
2019/2010 bodo pravila ostala enaka, ker je bila sprememba pravilnika ravno objavljena v Ur. l. RS.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.2:
Senat UL sprejme Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za Slovence brez slovenskega državljanstva
in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na Univerzo v Ljubljani v študijskem letu
2019/2020, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu, ki je bilo priloženo gradivu za
sejo. Komisija je obravnavala predlog študijskega koledarja za leto 2019/2020 (predlog je pred tem
obravnavala KDŠ) in predlaga Senatu manjšo spremembo besedila Študijskega koledarja za študijsko leto
2019/2010, in sicer stavek »Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko
izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.« se spremeni v: »Članica lahko začne izpitno obdobje prej
oziroma ga podaljša.«
Rektor je pojasnil, da bo Senat o študijskem koledarju razpravljal in sklepal v okviru 6. točke dnevnega
reda (Poročilo Komisije za dodiplomski študij).
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij UL z 9. seje z dne 13. 12. 2018 in
z 10. seje z dne 17. 1. 2019 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 5.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Ad 6.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica
predsednika komisije)
Izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije, je predstavila poročilo o delu, ki je bilo
priloženo gradivu za sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL z 9. redne seje KDŠ dne 15.
1. 2019 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila študijski koledar za študijsko leto 2019/2020.
Povedala je, da so pri pripravi študijskega koledarja upoštevali ZViS. Zakon določa, da se študijsko
obdobje začne 1. 10., konča se 30. 9. V tem času je treba opraviti vse ure akreditiranega študijskega
programa, tako da so pedagoške obveznosti razporejen dvakrat v 15 tednih, vmes je izpitno obdobje,
sledita še dve izpitni obdobji. Za izhodišče študijskega koledarja so vzeli lanskoletni študijski koledar.
Od 1. 10. 2019 do 17. 1. 2020 je prvo obdobje izvajanja pedagoških aktivnosti, sledi izpitno obdobje od
20. 1. 2020 do 14. 2. 2020. Že v študijskem koledarju 2018/2019 je bilo napisano, da članica razporedi
izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da ga lahko začne prej ali ga podaljša. Predlog komisije je, da
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bi to veljalo za vsa obdobja. Sedaj je to veljalo samo za zimski in jesenski rok. Članice si lahko izpitni
koledar ustrezno prilagodijo, ko izvedejo vse pedagoške aktivnosti.
Organizirano pedagoško delo se nadaljuje od 17. 2. 2020 do 29. 5. 2020. Sledi izpitno obdobje od 1. 6.
2020 do 3. 7. 2020, jesensko izpitno obdobje od 17. 8. 2020 do 11. 9. 2020. Članice so imele navodilo, da
morajo zlasti jesensko izpitno obdobje določiti tako, da imajo študentje dovolj časa, da se vpišejo v
naslednji letnik.
Na KDŠ so opozorili, da, zlasti zaradi božično-novoletnih praznikov, na nekaterih članicah ne morejo
izvesti vseh pedagoških obveznosti. Podan je bil predlog, ki ni bil sprejet soglasno, da se pedagoško
obdobje v zimskem semestru za en teden podaljša, tako da bi se izpiti začeli 27. 1. 2020, posledično se
koledar zamakne in se pedagoško delo drugega semestra zaključi šele 5. 6. 2020. S tem predlogom sta bili
seznanjeni Komisiji za magistrski in doktorski študij, obravnaval ga je tudi kolegij rektorja, ki se ne strinja
s podaljšanjem zimskega izpitnega obdobja, ker to preveč zamakne semester v poletne mesece.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme naslednji študijski koledar za študijsko leto 2019/2020:
Prvi semester:
Organizirano pedagoško delo

torek, 1. 10. 2019

petek, 17. 1. 2020

Zimsko izpitno obdobje

ponedeljek, 20. 1. 2020

petek, 14. 2. 2020

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 17. 2. 2020

petek, 29. 5. 2020

Spomladansko izpitno obdobje

ponedeljek, 1. 6. 2020

petek, 3. 7. 2020

Jesensko izpitno obdobje

ponedeljek, 17. 8. 2020

petek, 11. 9. 2020

Drugi semester:

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 2. 12. 2019, do petka, 6. 12. 2019.
Članica lahko začne izpitno obdobje prej oziroma ga podaljša.
Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke vpisa v višje
letnike izpeljati pravočasno.
Članica lahko znotraj semestrov določi pouka proste dneve in dneve nadomeščanja tako, da zagotovi
nemoteno izvedbo študijskih programov v akreditiranem obsegu predvidene obremenitve študenta.
Sklep je bil sprejet. (1 PROTI, 23 ZA)

Ad 7.) Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
Ad 8.) Imenovanje poročevalcev o pritožbah v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor
Papič, rektor)

5

9.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
9.1. Imenovanje predstavnikov študentov
Študentski svet Univerze v Ljubljani je v skladu z 59. členom Poslovnika Študentskega sveta Univerze v
Ljubljani (POŠSUL – 2, z dne 10. 12. 2018) na svoji 1. redni seji dne 17. 1. 2019 sprejel sklep, da predlaga
Senatu UL v imenovanje navedene predstavnike študentov. Dosedanjim predstavnikom študentov je
potekel enoletni mandat.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 9.1.:
Senat UL imenuje Nino Fricelj z UL PEF za članico iz vrst študentov v Komisijo za dodiplomski
študij, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.2.:
Senat UL imenuje Martino Podgoršek z UL BF za članico iz vrst študentov v Komisijo za magistrski
študij, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.3.:
Senat UL imenuje Gorazda Levičnika z UL ZF za člana iz vrst študentov v Komisijo za
meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika
prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.4.:
Senat UL imenuje Jureta Mravljeta z UL BF za člana iz vrst študentov v Komisijo za Prešernove
nagrade študentom, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
SKLEP št. 9.5.:
Senat UL imenuje Majo Kvrgić z UL FDV za članico iz vrst študentov v Komisijo za Prešernove
nagrade študentom, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
SKLEP št. 9.6.:
Senat UL imenuje Tjašo Marinček z UL PF za članico iz vrst študentov v Komisijo za etična
vprašanja, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.7.:
Senat UL imenuje Luko Galjota z UL FRI za člana iz vrst študentov v Komisijo za razvoj
informacijskega sistema, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja
in traja eno leto.
SKLEP št. 9.8.:
Senat UL imenuje Nežo Podjavoršek z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za razvoj
knjižničnega sistema, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
SKLEP št. 9.9.:
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Senat UL imenuje Mateja Faturja z UL FŠ za člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno
leto.
SKLEP št. 9.10.:
Senat UL imenuje Gregorja Jerebica z UL ZF za člana iz vrst študentov v Komisijo za obštudijsko
dejavnost, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno
leto.
SKLEP št. 9.11.:
Senat UL imenuje Niko Bedek z UL PEF za članico iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe
študentov, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno
leto.
SKLEP št. 9.12.:
Senat UL imenuje Andreja Faturja z UL PF za člana iz vrst študentov v Statutarno komisijo, v skladu
s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.13.:
Senat UL imenuje Žigo Hrovata z UL PF za člana iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo II.
stopnje za študente, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
SKLEP št. 9.14.:
Senat UL imenuje Marijo Sajovec z UL ZF za namestnico iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo
II. stopnje za študente, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja
in traja eno leto.
SKLEP št. 9.15.:
Senat UL imenuje Majo Kvrgić z UL FDV za namestnico iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo
II. stopnje za študente, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja
in traja eno leto.
SKLEP št. 9.16.:
Senat UL imenuje Jakoba Škantelja z UL PEF za člana iz vrst študentov v Komisijo za študente s
posebnim statusom, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
SKLEP št. 9.17.:
Senat UL imenuje Žana Pirca z UL FS za člana iz vrst študentov v Komisijo za kakovost, v skladu s
predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.18.:
Senat UL imenuje Roka Kofola z UL FDV za člana iz vrst študentov v Komisijo za kakovost, v skladu
s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
SKLEP št. 9.19.:
Senat UL imenuje Tima Prezlja z UL BF za člana iz vrst študentov v Habilitacijsko komisijo, v skladu
s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
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SKLEP št. 9.20.:
Senat UL imenuje Martino Podgoršek z UL BF za članico iz vrst študentov v Komisijo za socialno
ekonomska vprašanja študentov, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem
imenovanja in traja eno leto.
Sklepi so bili soglasno sprejeti.
Prof. dr. Metka Tekavčič je opozorila, da se na ravni UL zelo trudi, da so članice enakomerno zastopane
v komisijah Senata UL, ob zavedanju, da se študenti sami odločajo za sodelovanje, vendar pri 20 komisijah
prihajajo člani iz vrst študentov samo iz devetih članic UL. Študentskemu svetu UL je predlagala razmislek,
če je glede na siceršnjo politiko UL to primerno.
Laura Koudela, predsednica ŠS UL, je odgovorila, da je bil razpis objavljen, možnost kandidature so imeli
vsi študenti, vendar so se prijavili le ti kandidati. Vsakič pozivajo k raznolikosti, tudi v smislu
družnoslovnih – naravoslovnih predstavnikov, vendar se študenti ne odločajo za kandidature v taki meri,
kot si želijo, Senatu UL zato predlagajo imenovanje kandidatov, ki jih imajo oz. so kandidirali.
9.2. Imenovanje članice v Komisijo za Prešernove nagrade študentom
Članica komisije prof. dr. Katja Šugman Stubbs z UL PF je bila imenovana za ustavno sodnico, zato UL
PF predlaga novo članico z UL PF.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.21.:
Senat UL imenuje izr. prof. dr. Katjo Škrubej z UL PF v Komisijo za Prešernove nagrade študentom
namesto prof. dr. Katje Šugman Stubbs z UL PF, v skladu s predlogom UL PF. Mandat članice prične z
dnem imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
9.3. Imenovanje nadomestne članice v Komisijo za doktorski študij
Imenovanje izr. prof. dr. Branke Rotar Pance za nadomestno članico Komisije za doktorski študij je
predlagal Senat UL AG zaradi daljše odsotnosti sedanje članice prof. dr. Darje Kotar. Senat UL je člane
Komisije za doktorski študij UL imenoval na 2. seji 21. 11. 2017.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.22.:
Senat UL imenuje izr. prof. dr. Branko Rotar Pance z UL AG za članico Komisije za doktorski študij
UL za čas odsotnosti prof. dr. Darje Kotar z UL AG, in sicer od 15. 2. 2019 do 15. 8. 2019 in od
15. 2. 2020 do 15. 8. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Razno
Prof. dr. Matjaža Mikoša, UL FGG, je zanimalo, ali ima rektor še kakšne informacije za senatorje (kar
rektor običajno poroča v okviru točke Poročilo rektorja).
Rektor je povedal, da bo na kolegiju dekanov prihodnji četrtek (op. 7. 2. 2019) podal nekaj informacij,
predvsem glede sklenitve pogodbe s Talpasom, uvajanja novega informacijskega sistema ipd.
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Seja je bila zaključena ob 15.05 uri.

Zapisala: Sonja Parkelj, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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