Številka: 031-3/2019
Datum: 27. 3. 2019
ZAPISNIK
16. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 3. 2019, 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.
Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, 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. Elen TWRDY, UL FPP, izr. prof.
Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ;
študenti: Tim GABERŠEK, UL PF, Ana FATUR, UL PF, Klemen PETEK, UL MF, Jure
MRAVLJE, UL BF, Žan PIRC, UL FS in Blaž PLAZAR, UL EF - (30 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, izr. prof. dr. Vesna
LESKOŠEK, UL FSD, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, študent Rok SMREKAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda prorektorji UL; prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, nam. pred.
HK UL, prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. Miran Zupanič, pred. Stat. kom. prof. dr. Metoda Kemperl,
pred. KPNŠ, prof. dr. Primož Potočnik, nam. pred. KPNŠ; prof. dr. Tanja Mihalič – nadomešča senatorja
UL EF; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ, rektorat; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, prof. dr.
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Petra Pongrac, izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Urša Lavrič, Tina
Truden, Polonca Miklavc Valenčič, Anja Premk, Katarina Ivec - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 16. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Določitev dnevnega reda 16. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 15. seje z dne 19. 2. 2019
Poročilo rektorja:
- Rok za zapolnitev prostih mest (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
- Komisija za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Igor Papič, rektor)
- Dovoljenja za bivanje za tujce (prof. dr. Igor Papič, rektor)
- Sprememba poslovnega naslova članice UL AGRFT (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in Poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Igor Papič,
rektor, prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica in izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica
komisije)
Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Predlog spremembe 2. in 60. člena Statuta UL (uskladitev z Odlokom o preoblikovanju UL)
- Osnutek besedila spremembe 199. člena Statuta UL
Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in sprememba Poslovnika
o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica
komisije in prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani
– seznam dejavnosti UL FA (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: prof. dr. Jurij Svete in prof. dr. Andrej Kirbiš)
Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestne članice Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL
- Imenovanje predstavnikov študentov v komisije Senata UL
Razno

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 16. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 15. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rok za zapolnitev prostih mest (poročevalka: prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Prorektorica je pojasnila, da lahko visokošolske institucije same odločijo, ali bodo razpisovale dodatni rok
za zapolnitev prostih mest na dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programih (prej tretji
prijavni rok). Univerza v Ljubljani je že v prejšnjem študijskem letu sprejela odločitev, da tega roka ne bo
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razpisovala, saj se na ta rok prijavljajo kandidati, ki se niso uvrstili na prva dva prijavna roka in je torej
njihov uspeh slabši.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.1.:
Članice UL ne bodo razpisale vpisnih mest v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest v mesecu
septembru, četudi po zaključku drugega prijavnega roka ostanejo še prosta vpisna mesta. Sklep velja do
preklica.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Komisija za medicinska strokovno – etična vprašanja (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pred ustanovitvijo Komisije za medicinska strokovno – etična vprašanja UL smo razpolagali z
informacijo, da bo ta komisija lahko prevzela del nalog Komisije za medicinsko etiko, ki je ustanovljena
na ravni države. Nedavno pa smo prejeli informacijo, da to ne bo mogoče. Z njimi je v prihodnje
organiziran sestanek in če bo to potrjeno, bo univerzitetna komisija nepotrebna.
Prof. dr. Igor Švab je povedal, da na članici nimajo težav s tem, da bi vse prevzela Komisija za medicinsko
etiko na državni ravni, če bodo postopki potrjevanja tem zaključnih nalog kratki.
Dovoljenja za bivanje za tujce (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Sestanek z Ministrstvom za notranje zadeve, ki bi moral biti prejšnji teden, je bil prestavljen, zato bo
poročilo o tej točki podano na naslednji seji Senata UL.
Sprememba poslovnega naslova članice UL AGRFT (prof. dr. Igor Papič, rektor)
V letu 2019 se je izvedel nakup nepremičnin na naslovu Trubarjeva 3 in s tem se je delno rešila prostorska
problematika UL AGRFT. UL AGRFT želi spremeniti poslovni naslov na to lokacijo, zato mora Senat
UL sprejeti predlagani sklep. Sklep Senata UL bo podlaga za vpis sprememb poslovnega naslova v Sodni
register RS.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.2.:
Senat UL sprejme sklep o spremembi poslovnega naslova UL AGRFT. Nov poslovni naslov je Trubarjeva
cesta 3, 1000 Ljubljana.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je na koncu točke poročilo rektorja podal še informacijo glede dela Komisije za vrednotenje
pedagoškega dela. Komisija se je ponovno sestala in dogovorjeno je bilo, da se celoten postopek predstavi
na kolegiju dekanov, in sicer v mesecu aprilu. Največ razprave je bilo na temo implementacije, predlog je,
da bi bil to del novega poslovno informacijskega sistema.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti in poročilo Komisije za kakovost (prof. dr. Igor
Papič, rektor, prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica in doc. dr. Jože Kortnik, namestnik
predsednice komisije)
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Rektor je povedal, da priložen dokument predstavlja poslovno poročilo Univerze v Ljubljani za leto 2018
in zajema poslovno poročilo s poročilom o kakovosti. Namen dokumenta je celovit in pregleden prikaz
dosežkov v letu 2018 ter izvedenih aktivnosti za doseganje strateških ciljev Univerze v Ljubljani.
Poslovno poročilo Univerze v Ljubljani vključuje Poročilo o kakovosti, ki je integrirano v pregled vsakega
od področij delovanja univerze in je predstavljeno v obliki preglednic za vsako področje. Ovrednotili smo
napredek po posameznih področjih, hkrati pa so predstavljeni predlogi ukrepov za naslavljanje
prepoznanih notranjih pomanjkljivosti in zunanjih nevarnosti. Sistem kakovosti in njegov razvoj je
predstavljen v poglavju 6 – Upravljanje in razvoj sistema kakovosti.
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, je povedala, da je bil dokument obravnavan na prejšnjem kolegiju
dekanov. Za področje umetnosti so se odzvali skoraj vsi dekani, kjer njihove članice delujejo tudi na tem
področju. Dokument je bil dopolnjen z njihovimi pripombami, hkrati pa je podanih še nekaj drugih
dopolnitev, ki smo jih prav tako upoštevali.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, je povedala, da finančnega poročila ne obravnava Senat
UL, ampak je dodala, da je bilo leto 2018 finančno gledano boljše kot leto 2017, predvsem zaradi
pridobljenih dodatnih sredstev za razvojni steber financiranja, hkrati pa smo pridobili tudi veliko
projektov (evropskih projektov in projektov, ki so financirani iz sredstev strukturnega sklada).
Rektor je povedal, da smo upoštevali vse pripombe, ki smo jih prejeli.
Prof. Lucija Močnik Ramovš je še enkrat poudarila, da bi morali kazalnike, ki merijo in izražajo uspešnost
in dosežke na umetniškem področju sistemsko urediti.
Pomočnik glavnega tajnika za kakovost, analize in poročanje dr. Tomaž Deželan je pojasnil, da se
pripravlja nabor kazalnikov za to dejavnost, ki bodo primerljivi s tistimi, ki jih uporabljajo univerze v
tujini.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejme Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Univerze v Ljubljani 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Poročilo Komisije za kakovost
Doc. dr. Jože Kortnik, namestnik predsednice komisije, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL FE, UL FRI
Multimedije, 1. stopnja.
Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL FA Urbanizem, 1.
stopnja.
Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.4.:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL EF Podjetništvo, 2.
stopnja.
Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.5.:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL EF Bančni in finančni
management, 2. stopnja.
Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.6.:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL EF Poslovodenje in
organizacija, 2. stopnja.
Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.7.:
Senat UL sprejme Poročilo o samoevalvaciji študijskih programov UL za leto 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran
Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL)
Sprememba 2. in 60. člena Statuta UL
Predlog spremembe 2. člena in 60. člena Statuta UL je posledica uskladitve s spremembo Odloka o
preoblikovanju UL (Ur. l. RS, št. 8/2019 z dne 7. 2. 2019). Odlok se je v 2. členu spremenil oz. dopolnil
na način, da se je dodalo ime Univerze v Ljubljani v angleščini. Odlok v drugem odstavku 9.a člena določa:
»Ne glede na določbo tretjega odstavka 9. člena tega odloka je predstavnik študentov v upravni odbor
izvoljen za dve leti.« Obstoječi 60. člen Statuta UL določa, da je mandatna doba članov upravnega odbora
štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je eno leto.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL sprejme spremembo 2. in 60. člena Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z
dne 14. 2. 2019, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sprememba 199. člena Statuta UL
Statutarna komisija UL je na 9. seji dne 14. 2. 2019 obravnavala predlog spremembe drugega odstavka
199. člena Prehodnih in končnih določb Statuta UL in predlog za spremembe in dopolnitve Pravilnika o
doktorskem študiju UL in jih sprejela.
Univerza v Ljubljani je za študijsko leto 2019/2020 razpisala 20 doktorskih študijskih programov s
trajanjem štiri leta. Izjema je skupni doktorski študijski program Upravljanje in ekonomika javnega
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sektorja, ki ostaja triletni. V letošnjem študijskem letu 2018/2019 se je tako v triletne doktorske programe
vpisala zadnja generacija študentov (razen v skupni program).
V situaciji, ko imamo doktorske študijske programe z različnim trajanjem (3 oz. 4 leta) in s prehodom
večine triletnih programov v štiriletne, moramo urediti dve odprti vprašanji, ki ju podrobneje
pojasnjujemo v nadaljevanju.
1. Prvo vprašanje, s katerim se soočamo, je veljavnost teme doktorske disertacije. V skladu z drugim
odstavkom 199. člena Prehodnih in končnih določb Statuta UL naj bi imeli možnost dokončanja študija
s štiriletno veljavnostjo teme samo tisti, ki so že začeli postopke uveljavljanja pravic in se vodijo in končajo
po statutu (Ur. l. RS, št. 4/2017). Poleg tega drugi odstavek tega člena statuta dopušča različne
interpretacije, tudi v nasprotju z namenom določbe in pojasnilom Statutarne komisije ob spremembi
statuta. Tako kot je zapisano zdaj, postavlja študente, vpisane v triletne doktorske programe, v
neenakopraven položaj. Zato predlagamo črtanje drugega odstavka 199. člena Statuta UL in ureditev tega
vprašanja v Pravilniku o doktorskem študiju UL na način, da imajo vpisani v triletne programe veljavnost
teme 4 leta od potrditve na Senatu UL, vpisani v štiriletne programe pa morajo doktorsko disertacijo
oddati v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega programa oz. v dodatno leto. Posebej urejamo
položaj študentov, vpisanih v triletne programe, katerih trajanje se je spremenilo - ti ob rednem
napredovanju študirajo po pogojih, ki veljajo za triletne programe (veljavnost teme 4 leta), sicer pa po
pogojih spremenjenih štiriletnih programov (oddaja doktorske disertacije v dveh letih od vpisa v zadnji
letnik oz. dodatno leto).
2. Drugo vprašanje se nanaša na zaključevanje oziroma dokončanje doktorskega študija. Statut UL
opredeljuje postopek za nadaljevanje študija po prekinitvi v poglavju 6.13 in skladno s 128. členom
omogoča študentom nadaljevanje oz. dokončanje študija po več kot dveletni prekinitvi, ne ureja pa
primerov nadaljevanja oz. dokončanja študija po poteku veljavnosti teme doktorske disertacije oz. roka
za oddajo doktorske disertacije.
Skoraj na vseh članicah se namreč soočajo s prošnjami kandidatov, vpisanih v triletne doktorske
programe, za nadaljevanje oz. dokončanje študija po poteku veljavnosti teme doktorske disertacije. Ker
tega niti v Statutu niti v Pravilniku o doktorskem študiju UL nimamo urejenega, predlagamo, da vsem
doktorandom omogočimo, da dvakrat prijavijo temo doktorske disertacije na istem študijskem področju
doktorskega študija, v katerega so bili, so oz. bodo vpisani (tako vpisanim v triletne kot tudi kandidatom,
ki se bodo šele vpisali v spremenjene štiriletne programe) in podrobneje urejamo postopek v primeru
vložitve vloge za nadaljevanje oz. dokončanje študija.
Na podlagi predlogov članic je bila o predlaganih spremembah statuta in pravilnika o
doktorskem študiju opravljena razprava na svetu skrbnikov doktorskih študijskih programov ter
na Komisiji za doktorski študij UL.
V skladu z navedenim Senatu UL predlagamo:
1. spremembo oziroma črtanje drugega odstavka 199. člena Prehodnih in končnih določb Statuta
UL.
Ker se postopek za spremembo Statuta UL nadaljuje v skladu s 191. členom Statuta UL, kar
pomeni, da imajo članice čas za vložitev amandmajev, predlagamo, da se na naslednji seji Senata
UL, ko bo sprememba Statuta UL že zrela za sprejem, hkrati odloča tudi o:
2. dopolnitvi 66. člena Prehodnih in končnih določb Pravilnika o doktorskem študiju UL z določili
glede dokončanja študija študentov, vpisanih v doktorske programe s spremenjenim štiriletnim
trajanjem, in
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3. dopolnitvi Pravilnika o doktorskem študiju UL tako, da se vsem doktorskim študentom omogoči
dvakrat prijaviti temo doktorske disertacije na istem študijskem področju doktorskega programa,
v katerega so bili, so oziroma bodo vpisani, in ureditev nadaljevanja študija po poteku veljavnosti
teme oz. roka za oddajo doktorske disertacije.
Hkrati predlagamo tudi odpravo posameznih neskladij in nekaj redakcijskih sprememb Pravilnika o
doktorskem študiju UL, ki bo posredovan v potrjevanje na eno izmed naslednjih sej Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.2.:
Senat UL potrjuje osnutek besedila spremembe 199. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
4/2017, s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze
v Ljubljani z dne 14. 2. 2019, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 191. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 10. 4. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Sprememba Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in sprememba
Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl,
predsednica Komisije za Prešernove nagrade študentom UL, prof. Miran Zupanič, predsednik
Statutarne komisije UL)
Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: komisija) je pripravila
predlog sprememb Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: pravilnik) in Poslovnika o delu komisije (v nadaljevanju: poslovnik), in sicer zaradi
ustreznejše določitve vsebin v posameznem od navedenih aktov, potrebe po nekaterih vsebinskih
spremembah in spremembah redakcijske narave.
S predlogom sprememb se je 15. 1. 2019 seznanil kolegij rektorja, ga načeloma podprl in predlagal
dopolnitev pravilnika z določilom, da pri interdisciplinarnih programih delo predlaga tista članica
univerze, s katere prihaja mentor ali somentor, če mentor prihaja z druge univerze, in dopolnitve
poslovnika, in sicer dopolnitev drugega odstavka 6. člena, v skladu s katero se morajo člani področne
komisije vzdržati ocenjevanja in razvrščanja del s članice, s katere prihajajo in posledično drugega odstavka
5. člena na način, da mora imeti vsako delo vsaj tri ocene članov.
Predlagane dopolnitve je komisija obravnavala na seji dne 6. 2. 2019 in sklenila, da predloga kolegija
rektorja za dopolnitev 6. (izločitev ocenjevalcev) in posledično 5. člena poslovnika ne podpira.
Statutarna komisija je na svoji seji dne 14. 2. 2019 obravnavala predloge sprememb in ugotovila, da so
predlagane spremembe obeh aktov, podane tako s strani komisije kot kolegija rektorja, skladne s Statutom
UL, do predlogov sprememb pravilnika in predloga kolegija rektorja za spremembo drugega odstavka 6.
člena poslovnika pa se je opredelila tudi z vsebinskega vidika, kot izhaja iz priloženega zapisnika Statutarne
komisije UL.
Rektor je predstavil dodaten predlog dopolnitve Pravilnika o Prešernovih nagradah, ki ga je posredovala
UL FDV, :
Predlog 2.7., str. 3.: Na FDV imamo primere študentov, vpisane na program, ki se v celoti izvaja v
slovenščini, vendar je tujec in mu dovolimo, da zaključno delo piše v angleščini, če je njegova jezikovna
zmožnost v tem jeziku višja. Takšna naloga po tem pravilniku ne more biti predlagana za Prešernovo
nagrado. Zato predlagamo, če je namen, da se za to nagrado lahko potegujejo vsi študenti, naslednji
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dodatek: »Dela morajo biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini. V tujem jeziku so lahko
napisana, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma ali v celoti izvaja v tujem jeziku, ali ko
je tujec mentor, somentor ali študent.«
Prof. Miran Zupanič je povedal, da tega predloga Statutarna komisija UL ni obravnavala, zato ne more
podati strinjanja.
Rektor in prisotni senatorji so se strinjali, da se predlog UL FDV ne upošteva, saj ga mora najprej
obravnavati Statutarna komisija.
Rektor in prisotni senatorji so se strinjali, da se v Poslovniku o delu Komisije za Prešernove nagrade
študentom UL ohrani predlog dikcije v drugem odstavku 6. člena, in sicer: »Pri tem se vzdržijo ocenjevanja
in razvrščanja del s članice, s katere prihajajo.« in se da na glasovanje poslovnik v taki obliki, kot je bil
priložen gradivu na sejo.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.1:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL v skladu s predlogom
v prilogi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pojavilo se je vprašanje, vezano na 6. člen Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL,
in sicer kako se bodo v repozitoriju objavljala dela, ki niso v pisni obliki (primer umetniških del) in ali
lahko dodatna objava del, ki so prejela Prešernovo nagrado v repozitoriju povzroči, da bi to delo zaznali
kot plagiat (ali bodo shranjena dvakrat ipd.).
Prisotni so se strinjali, da se iz Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL izbriše predlog
6. člena, in sicer: »Nagrajena dela z dokumentacijo se hranijo kot arhivsko gradivo in so javnosti na voljo
preko repozitorija univerze. Nenagrajena dela z dokumentacijo komisija vrne predlagateljem.«
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.2:
Senat UL sprejme Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL v skladu s predlogom v
prilogi in glede na razpravo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze
v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme seznam dejavnosti članice UL FA, ki jih je posredovala v skladu z navodili, kot sledi iz
priloge.
Sklep je bil sprejet (28 ZA, 1 PROTI, 1 VZDRŽAN)

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva.
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SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij UL z 11. seje z dne 14. 3. 2019 in
ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Prof. Anton Ramšak je postavil vprašanje glede interdisciplinarnih študijskih programov, in sicer ali so
zagotovljena sredstva za izvajanje novih študijskih programov in kako bo s financiranjem po treh letih ter
kako je s financiranjem članic, ki že izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki?
Prof. dr. Roman Kuhar je povedal, da gre pri programu Digitalno jezikoslovje za kombinacijo že
obstoječih predmetov, ki se jih kombinira v nov študijski program, v sodelovanju z drugimi članicami.
Dodatnih stroškov ni.

Ad 9.) Poročili Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jadranka Buturović
Ponikvar, namestnica predsednika)
Ad 10.) Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Jurij Svete, prof. dr. Andrej Kirbiš)
Ad 11.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Ad 12.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Imenovanje nadomestne članice v Komisijo za podeljevanje častnih nazivov in nagrad:
Sklep št. 12.1.:
Senat UL sprejme predlog UL ZF in za obdobje do 31. 5. 2019 začasno imenuje doc. dr. Karmen Godič
Torkar, kot nadomestno članico komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad UL. Doc. dr.
Karmen Godič Torkar bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano članico komisije, izr. prof. dr.
Darjo Rugelj, z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje predstavnikov študentov:
SKLEP št. 12.2.:
Senat UL imenuje Nejca Lamovška z UL FU za člana iz vrst študentov v Programski svet
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika, v skladu s predlogom ŠS UL.
Mandat predstavnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 12.3.:
Senat UL imenuje Klavdijo Kastelic z UL FGG 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 je bil soglasno sprejet.
Obrazložitev:
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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 2. redni seji dne 5. 3. 2019 sprejel sklep, da predlaga
Senatu UL v imenovanje navedene predstavnike študentov. Dosedanjim predstavnikom študentov je
potekel enoletni mandat oz. so na funkcijo imenovani prvič, v skladu z zaprosilom Programskega sveta
Statistika z dne 9. 7. 2018.

Ad 13.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16. uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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