Številka: 031-2/2020
Datum: 29. 01. 2020
ZAPISNIK
24. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 28. 01. 2020, ob 14. 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. 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. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL
PEF; študenti: : Patricija DETIČEK, UL ZF, Žiga HROVAT, UL PF, Jure MRAVLJE, UL BF,
Klemen PETEK, UL MF in Žan PIRC, UL FS - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Emil ERJAVEC, UL BF, prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof.
dr. Elen TWRDY, UL FPP, študent Andrej FATUR, UL PF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc - prorektorji UL; prof. dr.
Nataša Poklar Ulrih, UL BF, izr. prof. dr. Katja Filipčič v vlogah predstavnice članice namesto senatorja
in kot namestnica predsednice KDŠ, izr. prof. dr. Peter Vidmar – predstavnika članic namesto senatorjev;
prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. Miran Zupanič, pred. Stat. kom., izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred.
KMŠ, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, doc. dr. Jože Kortnik, nam. pred. KK, prof. dr. Borut Božič,
pred. UO UL; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Tjaša Podpečan (tudi kot
zaupnica SVIZ) in Mirela Lidjan – rektorat UL. .
Prisotni so bili tudi: Tanja Žužek, Staška Mrak Jamnik, izr. prof. dr. Tomaž Deželan, Polonca Miklavc
Valenčič, Katja Kamšek Žibert, Špela Bajželj - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 24. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Določitev dnevnega reda 24. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 23. seje z dne 17. 12. 2019 in 2. korespondenčne seje z dne 13. 1. 2020
Poročilo rektorja
Dopolnitev Programa dela 2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Statut UL (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije):
- nov 45.a člen in sprememba 177. in 178. člena Statuta UL (notranja revizija UL)
- dopolnitev 149. člena Statuta UL (postopek za izvolitev v naziv)
- sprememba Priloge 1 Statuta UL (študijska področja)
Poročilo komisije za kakovost UL (doc. dr. Jože Kortnik, namestnik predsednice komisije):
- Potrditev vlog za vzorčno evalvacijo študijskih programov 2020
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika
komisije):
- Študijski koledar za študijsko leto 2020/2021 (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 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)
Razno

Rektor je pred glasovanjem o dnevnem redu predlagal, da bi 10. točko dnevnega reda, ki se glasi Poročilo
Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev, obravnavali pred poročili ostalih komisij, tj. pred
točko 6 (Poročilo za kakovost UL), saj ima predsednik HK UL, prof. dr. Jurij Jaklič, kasneje še druge
obveznosti.1
Rektor je predlagal tudi, da se 2. alineja 5. točke dnevnega reda, ki se glasi »dopolnitev 149. člena Statuta
(postopek za izvolitev v naziv)« umakne z dnevnega reda in se odločanje o njej odloži na eno izmed
naslednjih sej, ko bo pripravljena ustrezna dopolnitev meril v zvezi z vodenjem postopka
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme dnevni red 24. seje Senata UL z upoštevanima predlogoma rektorja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 9, 10 in 11 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 23. seje in 2. korespondenčne seje Senata UL

V nadaljevanju seje so si točke dnevnega reda sledile v naslednjem vrstnem redu: 1., 2., 3., 4., 5., 10.,
11., 9., 6., 7., 8. in 12.
1

2

Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za
Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce (državljane držav nečlanic Evropske unije) za vpis na UL
v študijskem letu 2020/2021. Povedala je, kakšen je potek postopka prijave v prvem in v drugem
prijavnem roku, in izpostavila pomembne datume, vezane na vpis v prvem in drugem prijavnem roku, ter
pojasnila, katera dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev je potrebno predložiti v obeh prijavnih rokih.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je prorektorico prosil za pojasnilo, kako postopati v primeru vpisovanja tujih
kandidatov, kadar imajo le-ti izdano zaključno spričevalo po 20. 7. Povedal je, da vsi kandidati opravljajo
enak sprejemni izpit in glede na to, da je izbirni postopek Slovencev in državljanov držav članic EU
zaključen pred 20. 7., se že v izbirnem postopku za Slovence in državljane držav članic EU zapolnijo vsa
vpisna mesta. Ker so fakultete dolžne vpisati vse kandidate, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, tujce vpisujejo
tudi po 20. 7. (kljub že zapolnjenim vpisnim mestom), zato prihaja do čezmernega vpisa.
Tanja Žužek iz visokošolske prijavno informacijske službe je pojasnila, da so kandidati, ki se prijavljajo
po 20. 7., državljani držav nečlanic EU in zanje so razpisana dodatna vpisna mesta. Ta dodatna vpisna
mesta pa so ločena od tistih, ki so predvidena za Slovence in državljane držav članic EU.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je pojasnil, da take prijave po 20. 7. dobivajo od hrvaških državljanov, ki se
vpisujejo na redna vpisna mesta.
Tanja Žužek se je strinjala, da hrvaški državljani, ki prav tako kandidirajo na vpisna mesta za Slovence in
državljane držav članic EU, dobijo zaključna spričevala zelo pozno, vendar imajo, po Pravilniku o razpisu
za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, možnost oddati dokumentacijo za vpis v prvem vpisnem roku,
tj. do 10. septembra.
Prof. Marko Vatovec je povedal, da imajo pri njih enako težavo. Zanimalo ga je, ali je bilo MIZŠ
sporočeno, da na fakultetah zaradi izvajanja določb Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu prihaja do prekomernega vpisa ter ali nameravajo na MIZŠ karkoli ukreniti v tej smeri. Poudaril
je, da bi se mu zdelo smiselno MIZŠ opozoriti o tem.
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je pojasnila, da UL v teh primerih le izvaja predpis, sprejet na
državni ravni. MIZŠ smo večkrat posredovali predlog drugačne ureditve, vendar do zdaj niso upoštevali
predlogov. Zavezala seje, da MIZŠ ponovno opozorimo na to problematiko.
Rektor je prisotne seznanil z informacijo, da tečejo pogovori o postopku začetka priprave nove strategije
UL za prihodnje obdobje. Pojasnil je, da bo treba čim prej redefinirati samo vizijo UL, v ta namen se bo
oblikovala delovna skupina za pripravo strategije. Senatorje oz. dekane članic je pozval, da poskušajo
poiskati na fakulteti enega ali dva predstavnika, ki bi sodelovala v delovni skupini. Zaželeno bi bilo, da je
predstavnik del vodstva ali strokovnjak z izkušnjami na tem področju. Pojasnil je, da bodo članice tudi
pisno pozvane k imenovanju tega predstavnika oz. predstavnikov.
Obenem bomo članicam posredovali tudi poziv, da iz vrst pedagoških delavcev predlagajo posameznike,
ki bodo pripravili predlog metodologije oz. načina izvedbe priprave nove strategije. Izmed teh bi potem
imenovali koordinatorja postopka sprejema strategije. Povedal je, da je na Ekonomski fakulteti vsaj pet
profesorjev z izkušnjami, ki bi lahko bili koordinatorji.
Rektor je še pojasnil, da bomo novo strategijo pripravili do jeseni 2020, definirati pa moramo časovno
obdobje, za katero se pripravlja strategija, in sicer je lahko petletno obdobje, tj. od 2021 do 2025, ali
sedemletno obdobje. Izhodišče, ki bi se upoštevalo pri pripravi strategije, je projekt EUTOPIA.
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Nadalje je rektor predlagal, da bi v prihodnosti glede posameznih ključnih tem za razvoj UL, kot so:
avtonomija UL, uporaba slovenskega jezika, strategija UL, začeli akademske razprave. Pojasnil je, da so
tovrstne razprave primarno potrebne znotraj UL in ne zunaj nje.
V nadaljevanju je rektor izrazil obžalovanje, da sta s ponedeljkovim odstopom predsednika vlade najbrž
»padla v vodo« tudi novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in novela
visokošolskega zakona, čeprav sta bila osnutka besedila obeh zakonov že praktično usklajena. Dejal je, da
za zdaj oba zakona na žalost ostajata »v zraku«.
Izr. prof. dr. Janeza Vogrinca je zanimalo, če bi lahko trenutni politični položaj imel kakšno povezavo s
financiranjem UL.
Rektor je pojasnil, da je financiranje v pristojnosti Direktorata za visoko šolstvo. Hkrati pa je proračun že
sprejet in tudi določbe Zakona o visokem šolstvu zagotavljajo stabilno večletno financiranje.
Prof. dr. Metka Tekavčič je opozorila, da je ARRS objavila Sklep o začasni ceni ekvivalenta polne
zaposlitve za leto 2020, iz katerega je razvidno, da so začasne vrednosti raziskovalnih ur enake vrednostim
iz leta 2019, kar pomeni, da ARRS ni upoštevala, da so se izhodiščni razredi zaposlenih na osnovi
dogovora s sindikati povečali. To lahko sploh pri manjših projektih, ki so delovno intenzivni, povzroči
težave pri njihovem izvajanju. Ekonomska fakulteta meni, da je na to treba zelo jasno opozoriti ARRS,
vendar pa na fakulteti ocenjujejo, da bi bilo ustrezno, da to naredi Univerza v Ljubljani, ne pa njene
posamezne članice.
Prof. dr. Roman Kuhar je dodal, da se mu zdi smiselno pozvati tudi visokošolski sindikat, ki bi prav tako
lahko podal opozorilo na ARRS.
Rektor je izrazil strinjanje s prof. dr. Metko Tekavčič in hkrati pojasnil, da visokošolski sindikat ni
reprezentativen za raziskovalno dejavnost, zato se mu zdi SVIZ bolj primeren.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.:
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
2020/2021, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Dopolnitev programa dela 2020 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)

Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila, v katerih poglavjih se Program dela 2020 dopolni
oz. spremeni in na kakšen način. Pojasnila je, da novi študijski programi ne bodo povzročali finančnih
učinkov, ampak predstavljajo zgolj zamenjavo obstoječih študijskih programov.
Prof. dr. Roman Kuhar se je glede študijskih programov, ki še niso v programu dela za leto 2020 in za
katere bi se naknadno ugotovilo, da so upravičeni za izvajanje, pozanimal, ali se jih bo kasneje še dalo
vključiti v Program dela za leto 2020. Pojasnil je, da če ti študijski programi ne bodo uvrščeni v program
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dela za leto 2020, v letu 2020 ne bomo mogli začeti postopka akreditacije teh študijskih programov. Tako
bi izgubili še eno leto, saj postopek ne bi mogel teči naprej. Predlagal je, da bi se o teh študijskih programih
čim prej pogovorili, saj za zdaj še ni bilo priložnosti za pogovor glede tega.
Prof. dr. Metka Tekavčič je komentirala, da je prav tako razumela, da se bo posamezne študijske programe
še dalo vključiti v Program dela 2020.
Prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL, je opomnil na dejstvo, da so bila leta 2017 sprejeta Pravila za
uravnavanje programske strukture UL, ki določajo, da morajo članice za uvedbo novega študijskega
programa pridobiti soglasje UO UL (v delu glede finančnih posledic). Pripomnil je, da UO UL za zdaj še
ni prejel gradiva člani, v katerem bi pojasnile, kakšni stroški bi nastali z uvedbo posameznega študijskega
programa. Opozoril je tudi na dejstvo, da je nov študijski program nemogoče izpeljati brez dodatnih
stroškov. Strinjal se je, da se lahko postopki v zvezi z novimi študijskimi programi peljejo naprej, vendar
pa je poudaril, da se je pri tem treba držati načrtovanih finančnih okvirjev.
Prof. dr. Barbara Novak je komentirala, da večina članic predvidoma ne bi potrebovala novega študijskega
programa, temveč zgolj novo smer, ki bo del že obstoječega študijskega programa. V tem primeru ni
potreben postopek akreditacije.
Prof. dr. Monika Kalin je pripomnila, da je tudi za interdisciplinarne študijske programe, ki bodo izvajani
izredno, treba izvesti postopek akreditacije, za postopek akreditacije pa morajo biti študijski programi v
programu dela.
Rektor je predlagal, da se zainteresirane članice glede teh novih študijskih programov, ki so še odprti,
uskladijo s pristojnimi službami rektorata UL in sicer do februarske seje Senata UL. Če bodo ti pogovori
uspešni, in ko bodo jasne finančne posledice teh študijskih programov, bi lahko ponovno dopolnili
program dela za leto 2020. Prisotne je opozoril tudi na razliko med sofinanciranjem in polnim
financiranjem novih vsebin ter na režijske stroške, ki jih morajo v vsakem primeru pokriti članice.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.:
Senat UL daje soglasje k dopolnitvi letnega delovnega načrta univerze, ki je del Programa dela za leto
2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL)
Prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL, je predstavil predlog spremembe Statuta UL
(nov. 45.a člen, spremembi 177. in 178. člena Statuta UL; služba za notranjo revizijo, ter predlog
spremembe Priloge 1 Statuta UL; uskladitev s KLASIUS-P-16), kot sledi iz gradiva, ki je bilo priloženo
na sejo.

Prof. Miran Zupančič je povedal, da so glede zgornjih dveh sprememb Statuta UL v roku, ki je bil določen
za posredovanje pripomb v amandmajski obliki (tj. do dne 13. 1. 2020), s strani posameznih članic prejeli
nekaj amandmajev. Po poteku tega roka pa so dne 21. 1. 2020 prejeli še en amandma Fakultete za šport,
ki ga niso mogli več upoštevati, ker je bila seja Statutarne komisije UL takrat že korespondenčno usklajena.
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Rektor je v zvezi z novim 45.a členom dodatno pojasnil, da želimo s predlagano spremembo na področju
službe za notranjo revizijo zagotoviti še večjo neodvisnost te službe. Le-ta po novem v Statutu UL ne bo
več v poglavju o tajništvu UL, nenazadnje tudi dejansko že sedaj ni organizacijsko v okviru tajništva UL,
temveč neposredno pod rektorjem. Definirano je tudi, da ne poroča samo rektorju, temveč tudi UO UL.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je v zvezi z zapisom novega 45.a člena vprašal, ali le-ta pomeni, da notranja
revizijska služba ni več del rektorata ali samo to, da tajništvo univerze ne bo moglo več koordinirati
njenega dela.
Rektor je pojasnil, da notranja revizijska služba ostane del rektorata, vendar je neposredno podrejena
rektorju, ni več del služb rektorata.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je predlagal, da bi se članicam podajala priporočila za odpravljanje potencialnih
napak, ki so se že pojavile na članicah, ki so bile že revidirane. Meni, da bi bilo smiselno, da bi se tudi na
ostalih članicah nekaj naučili od članice, kjer je notranja revizija že potekala.
Rektor je odgovoril, da je tako obveščanje v pristojnosti rektorja in da je že vzpostavljeno (poleg tega
morata namreč rektor in UO UL poročati tudi zunanjim institucijam).
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL potrjuje osnutek besedila spremembe novega 45.a člena, spremembo 177. člena in črtanja 178.
člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami), v skladu s
predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 15. 1. 2020, 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 13. 2. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5.2.:
Senat UL sprejme spremembo Priloge 1 Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami
in dopolnitvami), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 15. 1. 2020, ki je
priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poročilo Komisije za kakovost UL (doc. dr. Jože Kortnik, podpredsednik KK)
Doc. dr. Jože Kortnik, podpredsednik KK, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
priloženo na sejo.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 6.1:
Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL EF Turistični
management, 2. stopnja. Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2:

6

Senat UL sprejme vlogo za vzorčno zunanjo evalvacijo študijskega programa UL FS Tribologija površin
in kontaktov, 2. stopnja. Vlogo se preko eNAKVIS posreduje v nadaljnjo obravnavo na NAKVIS.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica
predsednika KDŠ)
Izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije, je predstavila 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 14. redne seje KDŠ dne
14. 1. 2020 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme naslednji študijski koledar za študijsko leto 2020/2021:
Prvi semester:
Organizirano pedagoško delo
četrtek, 1. 10. 2020
petek, 15. 1. 2021
Zimsko izpitno obdobje

ponedeljek, 18. 1. 2021

petek, 12. 2. 2021

Organizirano pedagoško delo

ponedeljek, 15. 2. 2021

petek, 28. 5. 2021

Spomladansko izpitno obdobje

ponedeljek, 31. 5. 2021

petek, 2. 7. 2021

Jesensko izpitno obdobje

ponedeljek, 16. 8. 2021

petek, 10. 9. 2021

Drugi semester:

Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 30. 11. 2020, do petka, 4. 12. 2020.
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 soglasno sprejet.

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:
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Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij UL s 15. seje z dne 12. 12. 2019 in
16. seje z dne 16. 1. 2020 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
Ad 10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 11.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Ad 12.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Izr. prof. Peter Vidmar je prisotne vprašal, kakšni so vtisi z Informative 2020.
Prof. dr. Barbara Novak je odgovorila, da so bili odzivi zelo dobri in da je bila Informativa zelo dobro
obiskana. Tudi letos je zmagala stojnica UL BF. Med obiskovalci je bilo veliko povpraševanje po stojnici
UL AGRFT, ki je letos ni bilo, zato je dekana UL AGRFT povabila k sodelovanju v naslednjem študijskem
letu.
Prof. Tomaž Gubenšek je izrazil dvom, da bi naslednje leto spet sodelovali na Informativi, saj glede ne
pretekle izkušnje ne vidijo, da bi to imelo kakšno dodano vrednost pri informiranju študentov glede
njihovih študijskih programov.
Seja je bila zaključena ob 15.05.

Zapisala: Mirela Lidjan, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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