Številka: 031-10/2019
Datum: 27. 11. 2019
ZAPISNIK
22. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 11. 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.
Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Damir KARPLJUK, UL FŠ, 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,
izr. prof. dr. Liljana RIHTER, UL FSD, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, 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, prof. Marko VATOVEC, UL AG; študenti: Patricija DETIČEK,
UL ZF, Jure MRAVLJE, UL BF, Andrej FATUR, UL PF, Žiga HROVAT, UL PF, - (30 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF; študenti: Klemen PETEK, UL
MF, Žan PIRC, UL FS.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc - prorektorji UL;
nadomeščanje senatorjev: izr. prof. dr. Karmen Pižorn, UL PEF, Kaja Leban, študentka; prof. dr. Jurij
Jaklič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof.
dr. Smiljana Komar, nam. pred. KDrŠ, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; Mihaela Bauman
Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh, Mirela Lidjan – rektorat UL; Tjaša Podpečan,
zaupnica SVIZ, rektorat.
Prisotni so bili tudi: Darja Lisjak, Polonca Miklavc Valenčič, dr. Mojca Kotar, Tanja Žužek, Staška Mrak
Jamnik, Urša Lavrič, Anja Premk - rektorat UL.
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Pred začetkom seje je rektor pozdravil ekipo Univerze v Ljubljani Pravne fakultete, in sicer v sestavi Katja
Grünfeld in Iva Ramuš Cvetkovič ter Rok Kljajič kot coach, ki je 24. oktobra 2019, v Washingtonu D.C.
(ZDA) na sedežu Ameriške vesoljske agencije (NASA) v izjemnem nastopu pred aktualnimi sodniki
Meddržavnega sodišča v Haagu osvojila 1. mesto v svetovnem finalu mednarodnega tekmovanja Manfred
Lachs Space Law Moot Court Competition. Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta je tako postala svetovni
prvak v mednarodnem pravu vesolja. Študentje so zbranim predstavili, kako je potekalo tekmovanje.
Rektor in zbrani senatorji so študentom čestitali, prav tako so čestitali tudi mentorici izr. prof. dr. Vasilki
Sancin.
Rektor se je pred začetkom seje prav tako zahvalil dekanji UL FDV, prof. dr. Moniki Kalin Golob, in
sicer za podarjene izvode knjig z naslovom Vloga Univerze v Ljubljani pri preoblikovanju naroda v
državo, ki jo je uredil prof. dr. Igor Lukšič.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Določitev dnevnega reda 22. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 21. seje z dne 22. 10. 2019
Poročilo rektorja
Razpisi za vpis (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Barbara Novak,
prorektorica)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Volitve rednih profesorjev in uskladitev prilog članic z Merili (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: doc. dr. Andrej Starc)
Kadrovske zadeve:
- zamenjava člana v Komisiji za razvoj knjižničnega sistema UL
- imenovanje nadomestnega člana Komisije za magistrski študij UL
- imenovanje nadomestnega člana Komisije za obštudijsko dejavnost UL
Razno

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 22. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 9, 10 in 11 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 21. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
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Rektor je poročal, da je bila konec novembra tradicionalna podelitev nagrad in priznanj Republike
Slovenije za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti. Med letošnjimi prejemniki
Zoisovih in Puhovih nagrad so znova tudi naši sodelavci. Poudaril je, da je med nagrajenci veliko
profesorjev z naše univerze. Odbor za podelitev nagrad in priznanj je sklenil, da se za leto 2019 podelili
14 nagrad, in sicer dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, eno Puhovo nagrado za življenjsko delo, tri
Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, eno Puhovo nagrado za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj
za pomembne dosežke in eno priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije.
Letošnji nagrajenci so:
- prof. dr. Marc L. Greenberg, Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije;
- akad. in zasl. prof. dr. Alenka Šelih, Zoisova nagrada za življenjsko delo;
- akad. prof. dr. Josip Globevnik, Zoisova nagrada za življenjsko delo;
- prof. dr. Nives Ogrinc, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju rabe stabilnih izotopov
v interdisciplinarnih raziskavah;
- prof. dr. Enes Pasalic, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju kriptografije in diskretne
matematike;
- prof. dr. Denis Arčon, Zoisova nagrada za vrhunske dosežke na področju kvantnega magnetizma
in neobičajne superprevodnosti;
- prof. dr. Jurij Lah, Zoisovo priznanje za izvirne dosežke na področju fizikalne biokemije;
- prof. dr. Boris Rogelj, Zoisovo priznanje za pomembne dosežke pri raziskavah molekularnih osnov
nevrodegeneracije;
- prof. dr. Boštjan Brešar, Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju teorije grafov;
- prof. dr. Matevž Dular, Zoisovo priznanje za pomemben prispevek k razumevanju pojava
kavitacije;
- izr. prof. dr. Miha Ravnik, Zoisovo priznanje za pomembne dosežke v fiziki mehkih snovi;
- prof. dr. Matjaž Dolšek, Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v potresnem
inženirstvu;
- izr. prof. dr. Marko Jagodič, Puhova nagrada za življenjsko delo;
- dr. Hubert Kosler, Erih Arko, Damjan Širaj, izr. prof. dr. Matija Jezeršek in prof. dr. Niko
Herakovič, Puhova nagrada za vrhunske dosežke na področju industrijske robotske tehnologije.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Razpisi za vpis (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila gradivo, in sicer razpise za vpis za študijsko leto
2020/2021.
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe:
- 155 razpisanih študijskih programov (od tega 7 enovitih magistrskih študijskih programov
druge stopnje);
- razpisanih mest:
- za slovenske državljane in državljane držav Evropske unije (redni študij 8062 – 0,5 % manj kot
lani (lani 8107 mest), izredni študij 1048 – 4,3 % več kot lani (lani 1005 mest);
- za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljani držav nečlanic Evropske unije)
(redni študij 860 – 6,6 % več kot lani (lani 807), izredni študij 124 – 9,7 % več kot lani (lani 113);
- za vzporedni študij in študij diplomantov (redni študij 342 – isto kot lani, izredni študij 82 –
0,5 % manj kot lani (lani 86 mest));
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Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje:
- 189 razpisanih študijskih programov (2 manj kot lani) od trenutno akreditiranih 218 magistrskih
študijskih programov (nekateri študijski programi se ne razpisujejo vsako študijsko leto, nekateri skupni
programi, ki jih izvajajo članice s tujci, se ne razpisujejo v naših razpisih, ampak v tujini);
- 10.699 razpisanih vpisnih mest skupaj za slovenske in tuje državljane (53 mest več kot lani);
- 1.981 razpisanih vpisnih mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (t. j. 18,52 %
vseh razpisanih mest; 98 mest več kot lani).
Razpis za vpis v doktorske študijske programe:
- 21 razpisanih doktorskih študijskih programov; 20 štiriletnih in 1 triletni
- 936 razpisanih vpisnih mest – enako število kot lani; od tega 927 razpisanih vpisnih mest skupaj za
slovenske in tuje državljane ter 9 razpisanih vpisnih mest posebej za Slovence brez slovenskega
državljanstva in tujce.
Prof. dr. Roman Kuhar je povedal, da so po pregledu kadrovskih zmogljivosti ugotovili, da v študijskem
letu 2020/21 ne bomo mogli razpisati 1. letnika smeri Koreanistika na prvostopenjskem študijskem
programu Kulture vzhodne Azije. V skladu z navedenim je prosil, da se iz predloga besedila za razpis
umaknejo podatki za navedeno študijsko smer iz predvidenih 15 prostih mest na 0 prostih mest.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 4.1.1.:
Senat UL se strinja s popravkom UL FF in sicer, da se iz Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/2021, za vpis v 1. letnik izloči smer Koreanistika na
prvostopenjskem študijskem programu Kulture vzhodne Azije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.1.2.:
Senat UL sprejme predlog Razpisov za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in doktorske
študijske programe v študijskem letu 2020/2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in
enovitega magistrskega študija v študijskem letu 2020/2021 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske
in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah, pri katerih število prijavljenih kandidatov za
vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Na seji prodekanov za študijske zadeve za 1. in 2. stopnjo, dne 19. 11. 2019, je prodekanja Ekonomske
fakultete, prof. dr. Andreja Cirman, podala predlog, da bi Univerza v Ljubljani ponovno omogočila vpis
v roku za zapolnitev prostih mest za izredni študij. Zato bi bilo treba sklep Senata UL, št. 3. 1. sprejet na
seji 26. 3. 2019, odpraviti. Senat Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju Senat UL) je na seji dne 26. 3. 2019
soglasno sprejel 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.
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V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021,
ki bo predvidoma izšel 31. 1. 2020, ne bi bilo treba ničesar spreminjati oziroma dodajati, saj že sedaj razpis
ni vseboval določila, da Univerza v Ljubljani ne razpisuje roka za zapolnitev prostih mest. Rok za
zapolnitev prostih mest je urejen v Pravilniku o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, ki daje
univerzam možnost, da se same odločijo, ali bodo izvedle ta prijavni rok ali ne.
Sklep Senata UL, da Univerza v Ljubljani razpiše vpisna mesta za izredni študij v roku za zapolnitev še
prostih mest, bodo članice Univerze v Ljubljani nato upoštevale v prijavno-sprejemnem postopku. Rok
za zapolnitev mest bo predvidoma potekal 24. in 25. septembra 2020 do 12. ure in je v pristojnosti članic
UL.
SKLEP št. 4.3.:
Sklep Senata UL, št. 3. 1. sprejet na seji 26. 3. 2019, se odpravi.
Sklep je bil sprejet (1 vzdržan).
SKLEP št. 4.4.:
Na rednem študiju Univerza v Ljubljani vpisuje samo na prvem in drugem prijavnem roku. Če po
zaključku drugega prijavnega roka še ostanejo prosta vpisna mesta na izrednem študiju, lahko članice UL
v roku za zapolnitev prostih vpisnih mest v mesecu septembru razpišejo vpisna mesta za izredni študij.
Sklep velja do preklica.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pri tej točki je rektor povedal, da je imel pogovore s predstavniki sindikatov in dekanom UL VF, vendar
imajo sindikati še vedno zadržke, zato bo v ta namen sklical poseben sestanek, kjer se bo uskladilo vse
nejasnosti.

Prof. dr. Andrej Kirbiš je povedal, da so imeli na članici sestanek s predstavnikom visokošolskega sindikata
prof. dr. Marinčičem in njihovim sindikalnim zaupnikom ter da je po njihovem mnenju pravilnik usklajen.
Pravilnik so uskladili tudi s pravno službo univerze. Dodal je, da je njihov senat članice z večino glasov
sprejel pravilnik (s štirimi vzdržanimi glasovi). Poudaril je, da je predlagani pravilnik milejši, kot trenutno
veljavni, ki je bil lani sprejet.
V razpravo se je vključila tudi Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ na rektoratu, ki je komentirala, da je bilo
opozorjeno, da so v pravilniku ostale določene nezakonitosti. Prof. dr. Andrej Kirbiš se je odzval in
poudaril, da ne gre za nikakršne nezakonitosti, hkrati pa je poudaril, da nima težav s ponovnim sestankom.
Prof. dr. Metka Tekavčič je opozorila, da je treba paziti na besede, kot so nezakonitost in podobne, ker
so to resne obtožbe, ki imajo lahko za posameznika hude posledice.
Rektor je komentiral, da je treba očitke strniti na papir in tudi pisno razjasniti zadeve.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, je komentirala, da je pravna služba skrbno pregledala
pravilnik in da ni zaznala nezakonitosti.
Rektor je glasovanje o predlaganem sklepu umaknil na naslednjo sejo.

Ad 6.) Dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL (prof. dr. Barbara Novak,
prorektorica)
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Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je povedala, da je IZUM vzpostavil novo funkcionalnost v
COBISS, in sicer se lahko študenti z digitalno identiteto UL vpišejo v knjižnico UL tudi preko spleta. Za
preverjanje statusa študenta in istovetnosti se uporablja digitalna identiteta UL. Študent pri vpisu preko
spleta poda soglasje k enaki pristopni izjavi kot ob osebni včlanitvi v knjižnico. Zaradi nove
funkcionalnosti je treba dopolniti Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL.
Komisija za razvoj knjižničnega sistema je na 10. seji dne 11. 9. 2019 sprejela sklep 5.1: »Komisija za razvoj
knjižničnega sistema predlaga naslednjo dopolnitev 22. člena Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja
knjižnic UL zaradi spletnega vpisa študentov UL: »Študent Univerze v Ljubljani se lahko s pomočjo
digitalne identitete UL-ID včlani v knjižnico tudi prek storitve COBISS za spletni vpis.«
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme dopolnitev Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik KDŠ)

Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva, ki
je bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL s 13. redne seje KDŠ dne
19. 11. 2019 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik KMŠ)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij UL s 14. seje z dne 14. 11. 2019 in
sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Na 14. seji je KMŠ sprejela vse sklepe soglasno, razen sklepa št. 3.6, ko so člani KMŠ glasovali: z 12
glasovi ZA, 0 PROTI in 1 VZDRŽANIM. Članica KMŠ je v razpravi k predlogu sprememb magistrskih
študijskih programov Japonologija in Japonologija (dvopredmetni) opozorila na zmanjševanje kreditnega
ovrednotenja didaktičnega predmeta. Predstavnica predlagateljice je pojasnila, da ne gre za pedagoški
študijski program in da je didaktični predmet izbirni. Članica KMŠ se je pri glasovanju vzdržala. Sklep
Senata UL, sprejet na 4. seji dne 23. 1. 2018:
»Senat UL določa, da morajo delovna telesa Senata UL vse sklepe, ki so jih sprejeli na podlagi pooblastila Senata UL in
niso bili sprejeti soglasno, dati Senatu UL v vsebinsko presojo. Dokončno odločitev sprejme v takih primerih Senat UL.«.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 8.:
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Senat UL potrjuje predlog Filozofske fakultete za spremembi magistrskih študijskih programov
Japonologija in Japonologija (dvopredmetni), ki se nanašata na ukinitev predmeta in spremembo kreditnega
ovrednotenja predmeta.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, namestnica predsednika
KDrŠ)
Ad 10.) Volitve rednih profesorjev in uskladitev prilog članic z Merili (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 11.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (doc. dr. Andrej Starc)
Ad 12.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:

Sklep št. 12.1.:
Senat UL sprejme predlog UL FF, da se za članico Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL namesto
prof. dr. Polone Vilar imenuje mag. Priscilo Gulič, in sicer do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 12.2.:
Senat UL sprejme predlog UL ZF in za obdobje od 1. 2. 2020 do 30. 4. 2020 začasno imenuje doc. dr.
Karmen Godič Torkar kot nadomestno članico Komisije za magistrski študij. Doc. dr. Karmen
Godič Torkar bo v navedenem terminu nadomeščala imenovanega člana komisije, doc. dr. Roka Finka, z
vsemi pravicami in dolžnostmi člana komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Sklep št. 12.3.:
Senat UL sprejme predlog UL ALUO in za obdobje od 13. 11. 2019 do 25. 8. 2020 začasno imenuje izr.
prof. mag. Barbaro Prinčič kot nadomestno članico Komisije za obštudijsko dejavnost. Izr. prof.
mag. Barbara Prinčič bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano članico komisije, doc. mag.
Emino Djukić, z vsemi pravicami in dolžnostmi članice komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 13.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Prof. dr. Metka Tekavčič je prisotne seznanila, da čuti dolžnost, da rektorja seznani, da bo ob koncu tedna
(petek) nadaljevanje sojenja v kazenskem procesu proti nekdanjemu dekanu Ekonomske fakultete, njej in
dvema prodekanjama v zvezi z izplačili dodatka za stalno pripravljenosti. Ker tako nje kot prof. Mramorja
na tem sojenju ne bo, bo Ekonomska fakulteta s tem v zvezi pripravila tudi izjavo za javnost. Prof.
Mramor je odpotoval zdravstveno v tujino, ta poseg je bil večkrat prestavljen od poletja dalje, ko ni mogel
potovati, ona pa ima že eno leto dogovorjeno obveznost, ki je od junija objavljena tudi na spletni strani
fakultete in predstavlja del aktivnosti, ki prispevajo h kakovosti Ekonomske fakultete. Dodala je, da bodo
obdolženi v tem postopku sprožili tudi določene postopke procesne narave, za katere se je v tem procesu
pokazalo, da jih ni mogoče preprosto prezreti. Poudarila je, da je prav, da rektorja na to opozori tudi glede
na to, da se bo to sojenje začelo na predvečer 100. obletnice UL, kar je precej nenavadno. Eno leto se ni
dogajalo nič, sedaj pa so obdolženci v izjemno kratkem roku dobili vabilo na obravnavo. Zaključila je,
da predvsem želi poudariti, da je sodelovala v vseh fazah postopka in svoje argumente že večkrat
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predstavila, vključno s tistim najbolj smešnim delom obtožnice, ki pravi, da se je fakulteta sama odločila,
da bo odlična, da zakon tega od nje ne zahteva in da za to kakovosti ni upravičeno financirati. Izrazila je
prepričanje, da bo ta zgodba enkrat, pa naj bo to kadarkoli, dobila epilog, ki bo pokazal na njeno ozadje,
vsekakor pa je prav, da ob 100-letnici UL univerza vztraja pri standardih kakovosti, ki jih financiramo iz
netržnih virov.
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

8

