Številka: 031-12/2017
Datum: 22. 11. 2017
ZAPISNIK
2. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 21. 11. 2017, 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, FA, prof. dr. Gregor DOLINAR,
FE, prof. dr. Peter GRILC, PF, prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, prof. dr. Miha HUMAR, BF,
prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, FDV, prof. dr. Roman KUHAR, FF,
izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, FSD, prof. dr. Boštjan MARKOLI, NTF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ,
FGG, prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, FFA, izr. prof. mag. Lucija
MOČNIK RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, prof. dr. Anton RAMŠAK,
FMF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, prof. dr. Maja KLUN, FU, prof. dr. Jurij SVETE, FKKT, prof. dr.
Igor ŠVAB, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, prof. dr. Elen TWRDY, FPP, izr. prof. Marko
VATOVEC, AG, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Klemen DUCMAN, FMF, Eva LIPNIK, NTF,
Klemen PETEK, MF, Laura KOUDELA, FDV, in Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, PEF - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, PEF, Tim
Gregor GRÜNFELD, PF in Rok SMREKAR, EF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole UL; izr. prof. dr. Vesna Štemberger, PEF
– nadomešča senatorja UL; prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž
Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL, prof. dr. Jurij
Jaklič, namestnik pred. HK, izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač,
pred. KMŠ, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, prof. Janja Korun, pred. KPPPUD, Tjaša
Podpečan, zaupnica SVIZ - rektorat, Tina Truden, UL.
Prisotni so bili tudi: Staška Mrak Jamnik, Sergeja Mitič, Dolores Jankovič, mag. Aleš Košir - vsi rektorat
UL.
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Ad 21) Določitev dnevnega reda 2. seje Senata Univerze v Ljubljani
1. Določitev dnevnega reda 2. seje Senata Univerze v Ljubljani
2. Potrditev zapisnika Konstitutivne in 1. seje z dne 17. 10. 2017
3. Poročilo rektorja
4. Imenovanje delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani (rektor, prof. dr. Igor Papič)
5. Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v
Ljubljani (rektor, prof. dr. Igor Papič)
6. Razpisi za vpis (rektor, prof. dr. Igor Papič)
7. Pritožba v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja Korun,
predsednica komisije)
8. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
9. Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
10. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
11. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
12. Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskih postopkih (rektor, prof. dr. Igor Papič)
13. Kadrovske zadeve:
- zamenjava člana programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Varstvo okolja s Fakultete za matematiko in fiziko,
- Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost.
14. Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge z akcijskim načrtom za
obdobje 2017-2020
15. Razno
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red (s pripombami iz razprave) 2. seje Senata UL.
Na prošnjo predsednice Komisije za podelitev priznanj pomembnih umetniških del je bila točka z
naslovom Pritožba v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del obravnavana prej, v
zapisniku pa je zaradi številčenja zapisana pod 7. točko.

Ad 2.) Potrditev zapisnika Konstitutivne in 1. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti in novela Zakona o visokem šolstvu
nista usklajena. V Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti niso določene prehodne določbe glede
ustanoviteljskih pravic. Položaja raziskovalca in visokošolskega učitelja sta različna, raziskovalci imajo 10
plačnih razredov, profesorji pa 5. Javna služba v prvem zakonu ni enako definirana kot v drugem. V obeh
osnutkih je še več neskladnosti in je težko komentirati posamezne člene. Rok za pripombe pa je do konca
novembra.
Pri definiciji doktorskega študija kot javne službe MIZŠ pričakuje, da bi to delo opravljali v sklopu redne
obremenitve. Za to potrebujemo dodatna sredstva, ki jih MIZŠ ne predvideva.
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Rektor se je dotaknil še poskusa sprejemanja Uredbe o plačah direktorjev v javnih zavodih. UL je
domnevno edina univerza, ki ima dekane zaposlene na učiteljskih delovnih mestih. MIZŠ zahteva, da so
dekani v razred B. S tem se lahko strinjamo pod pogojem, da ostanejo enake možnosti raziskovalnega in
pedagoškega dela.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Imenovanje delovnih teles Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je na začetku pojasnil, da vodstvo nima nobenih preferenc pri sestavi komisij, sledili so tistemu,
kar je zapisano v Statutu UL, predvsem pri Habilitacijski komisiji, Komisiji za pritožbe študentov, itd. V
ostalih komisijah število članov ni točno določeno.
Rektor je povedal, da je bila ena od točk njegovega programa tudi prenova habilitacijskih meril. Izhodišče
naj bi bilo upoštevanje specifik posameznih področij. Glavni presojevalci bi morali biti
ocenjevalci/poročevalci. Sistem bi moral biti stimulativen, in sicer tak, da bi dosegli čim več in ne samo
minimuma zahtev.
Predlagal je, da bi najprej spremenili Statut UL in bi imenovanje habilitacijske komisije prestavili na eno
izmed naslednjih sej senata, do takrat pa bi sprejeli sklep, da trenutna komisija opravlja delo do
konstituiranja nove komisije.
Prof. dr. Metka Tekavčič je soglašala z rektorjevim predlogom, da se glasovanje o sestavi Habilitacijske
komisije preloži, ter podprla njegova razmišljanja o vlogi in delu te komisije. Ker je rektor posebej omenil
nestrinjanje Ekonomske fakultete v zvezi s sestavo komisije, se je odzvala in pojasnila, da spoštuje vse
predlagane člane, a hkrati spomnila, da so bili v primerih, ko Statut UL določa število članov te komisije
glede na področja, v preteklosti doseženi (sicer ne formalizirani) dogovori o tem, katere članice se pri tem
medsebojno »zamenjujejo«. Dodatno je želela pojasniti, da je za Ekonomsko fakulteto z vidika zahtev
mednarodnih akreditacij zelo pomembno, da lahko pokaže ustrezno stopnjo sodelovanja pri urejanju
finančnih in kadrovskih vprašanj znotraj UL, kar se odraža skozi članstvo v Upravnem odboru in
Habilitacijski komisiji. Ekonomska fakulteta za članstvo v UO ni predlagala nikogar in pri tem pojasnila,
da podpira kolegico ekonomistko s Fakultete za upravo, ker je prav, da so vse članice v ključnih organih
univerze ustrezno zastopane. Žal so volitve v UO prinesle drugačen rezultat, vendar pa to ni pomenilo,
da Ekonomska fakulteta meni, da podpira pri sestavi Habilitacijske komisije rešitev, ki odstopa od že
omenjenih dogovorov med članicami s področja družboslovja. Rektorju in senatorjem se je zahvalila za
razumevanje in hkrati izrazila prepričanje, da je v okviru UL možno poiskati rešitve, ki bodo v
habilitacijskih postopkih vsem članicam omogočile bolj vključujoč status v primerjavi s sedaj veljavnim.
Rektor je dodatno pri tem poudaril še, da člani komisije, ki prihajajo iz članic, delujejo v interesu univerze,
kar pomeni, da ne bi smeli primarno zastopati interesov svojih članic. Senatorji pa so predstavniki članic.
Rektor je nadaljeval s Komisijo za etična vprašanja in povedal, da so si njeno sestavo zamislili drugače. Po
novem bo komisija manjša in bo po potrebi imenovala delovne skupine strokovnjakov iz nabora
kandidatov, ki so jih članice predlagale.
Študentje so komentirali, da so prej imeli dva predstavnika, zdaj pa nimajo nobenega. Rektor je povedal,
da bomo o vključitvi predstavnika študentov v komisijo razpravljali na naslednji seji senata.
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SKLEP št. 4.1.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Disciplinsko komisijo II. stopnje za študente
1. doc. dr. Gorazd Kovačič (FF), član
2. izr. prof. dr. Polona Kovač (FU), članica
3. izr. prof. dr. Stane Praček (NTF), članica
4. Klemen Ducman (FMF), član študent
5. Študent
Namestniki članov:
1. doc. dr. Igor Bahovec (TEOF), namestnik člana
2. prof. dr. Mihael Sekavčnik (FS), namestnik člana
3. izr. prof. mag. Uršula Teržan (AGRFT), namestnica člana
4. Študent
5. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.
Mandat Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani se podaljša do konstituiranja nove komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za dodiplomski študij
1. prof. dr. Janez Vodičar (TEOF)
2. izr. prof. dr. Gregor Perko (FF)
3. prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek (FMF)
4. prof. dr. Katja Filipčič (PF)
5. prof. dr. Polona Jamnik (BF)
6. izr. prof. Domen Fras (ALUO)
7. izr. prof. dr. Samo Kropivnik (FDV)
8. prof. dr. Tomaž Marš (MF)
9. prof. dr. Tomaž Turk (EF)
10. izr. prof. dr. Breda Jakovac Strajn (VF)
11. doc. dr. Dušan Petrovič (FGG)
12. izr. prof. dr. Karmen Pižorn (PEF)
13. izr. prof. Miha Rogina (AG)
14. Študent
15. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.4.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:

4

Komisijo za doktorski študij
1. izr. prof. dr. Tadeja Zupančič (FA)
2. izr. prof. dr. Janez Žibert (ZF)
3. prof. dr. Smiljana Komar (FF)
4. prof. dr. Janez Krč (FE)
5. prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (FMF)
6. prof. dr. Edvard Govekar (FS)
7. doc. dr. Blaž Lukan (AGRFT)
8. prof. dr. Valentina Hlebec (FDV)
9. izr. prof. dr. Danijel Skočaj (FRI)
10. prof. dr. Danijel Petrovič (MF)
11. prof. dr. Mateja Drnovšek (EF)
12. prof. dr. Julijana Kristl (FFA)
13. prof. dr. Krištof Oštir (FGG)
14. prof. dr. Darja Koter (AG)
15. Maja Hercog (PEF), študentka
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.5.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za etična vprašanja
1. prof. dr. Janez Kranjc (PF)
2. izr. prof. Helena Gabrijelčič Tomc (NTF)
3. izr. prof. dr. Jelka Zabavnik Piano (VF)
Sklep je sprejet (1 VZDRŽAN).
SKLEP št. 4.6.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za inovacije
1. doc. dr. Alan Kacin (ZF)
2. prof. dr. Andrej Kos (FE)
3. prof. dr. Iztok Golobič (FS)
4. prof. dr. Damjan Možina (PF)
5. doc. Miha Klinar (ALUO)
6. prof. dr. Maja Bučar (FDV)
7. izr. prof. dr. Jože Benčina (FU)
8. doc. dr. Ilija German Ilić (FFA)
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.7.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za kakovost
1. izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič (FF)
2. prof. dr. Dušan Agrež (FE)
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3. prof. dr. Denis Arčon (FMF)
4. prof. dr. Vasilka Sancin (PF)
5. prof. dr. Andrej Udovč (BF)
6. doc. mag. Marija Nabernik (ALUO)
7. prof. dr. Alenka Krašovec (FDV)
8. prof. dr. Ana Plemenitaš (MF)
9. Smiljana Zajec, mag. posl. ved. (EF)
10. izr. prof. dr. Petra Zrimšek (VF)
11. izr. prof. dr. Aleš Filipčič (FŠ)
12. doc. dr. Jože Kortnik (NTF)
13. izr. prof. dr. Jurij Selan (PEF)
14. Študent
15. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.8.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za magistrski študij
1. izr. prof. dr. Robert Cvetek (TEOF)
2. doc. dr. Urška Puh (ZF)
3. izr. prof. dr. Gašper Ilc (FF)
4. prof. dr. Andrej Žemva (FE)
5. doc. dr. Liljana Rihter (FSD)
6. prof. dr. Boštjan Golob (FMF)
7. izr. prof. dr. Tomaž Toporišič (AGRFT)
8. izr. prof. dr. Matija Marolt (FRI)
9. izr. prof. dr. Primož Pevcin (FU)
10. prof. dr. Borut Kosec (NTF)
11. doc. dr. Nataša Karas Kuželički (FFA)
12. izr. prof. dr. Tatjana Hodnik Čadež (PEF)
13. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.9.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje
1. prof. mag. Tadej Glažar (FA)
2. prof. dr. Tadej Tuma (FE)
3. izr. prof. dr. Davorin Kramar (FS)
4. dr. Marjeta Stevanović (BF)
5. izr. prof. Petra Černe Oven (ALUO)
6. doc. dr. Sergej Pirkmajer (MF)
7. mag. Danijela Voljč (EF)
8. prof. dr. Miran Kondrič (FŠ)
9. prof. dr. Iztok Turel (FKKT)
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10. izr. prof. dr. Anka Lisec (FGG)
11. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.10.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za obštudijske dejavnosti
1. doc. dr. Andrej Šegula (TEOF)
2. prof. Gorazd Janko (BF)
3. doc. mag. Emina Đukić (ALUO)
4. izr. prof. dr. Narvika Bovcon (FRI)
5. asist. dr. Jure Ahtik (NTF)
6. viš. pred. dr. Mojca Foški (FGG)
7. izr. prof. dr. Vesna Štemberger (PEF)
8. pred. Jožef Šimenko (FŠ)
9. Študent
10. Študent
11. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.11.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za podeljevanje častnih nazivov in nagrad
1. izr. prof. dr. Darja Rugelj (ZF)
2. prof. dr. Tone Smolej (FF)
3. prof. dr. Mihael Jožef Toman (BF)
4. prof. dr. Nikolaj Zimic (FRI)
5. prof. dr. Maja Ovsenik (MF)
6. prof. dr. Tomaž Rodič (NTF)
7. prof. Matjaž Drevenšek (AG)
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.12.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del
1. prof. Maruša Zorec (FA)
2. prof. dr. Ana Kučan (BF)
3. izr. prof. Sergej Kapus (ALUO)
4. prof. Branko Šturbej (AGRFT)
5. prof. Karin Košak (NTF)
6. prof. mag. Črtomir Frelih (PEF)
7. prof. Mario Perestegi (AG)
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP št. 4.13.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za Prešernove nagrade študentom
1. prof. dr. Jasmina Markič (FF)
2. prof. dr. Primož Potočnik (FMF)
3. prof. dr. Niko Herakovič (FS)
4. prof. dr. Katja Šugman Stubbs (PF)
5. izr. prof. Uršula Berlot Pompe (ALUO)
6. izr. prof. Uroš Lotrič (FRI)
7. prof. dr. Janez Tomažič (MF)
8. izr. prof. dr. Ljubica Knežević Cvelbar (EF)
9. prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc (VF)
10. izr. prof. dr. Saša Cecić Erpič (FŠ)
11. izr. prof. dr. Žiga Jakopin (FFA)
12. izr. prof. dr. Metoda Kemperl (PEF)
13. izr. prof. Matjaž Robavs (AG)
14. Študent
15. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.14.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za pritožbe študentov
1. doc. dr. Tanja Pate (TEOF)
2. doc. dr. Irena Samide (FF)
3. prof. dr. Gašper Mušič (FE)
4. dr. Karla Šturm (BF)
5. izr. prof. dr. Irena Bačlija Brajnik (FDV)
6. Študent
7. Študent
Namestniki članov študentov:
1. Študent namestnik
2. Študent namestnik
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.15.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za raziskovalno in razvojno delo
1. izr. prof. dr. Tjaša Griessler Bulc (ZF)
2. izr. prof. dr. Andrej F. Gubina (FE)
3. prof. dr. Tomaž Katrašnik (FS)
4. izr. prof. dr. Nadja Zgonik (ALUO)
5. prof. dr. Maja Bučar (FDV)
6. doc. dr. Tomaž Curk (FRI)
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7. prof. dr. Damjana Rozman (MF)
8. izr. prof. dr. Aleš Popovič (EF)
9. prof. dr. Gregor Majdič (VF)
10. doc. dr. Tadej Debevec (FŠ)
11. prof. dr. Milan Terčelj (NTF)
12. izr. prof. dr. Bogdan Štefane (FKKT)
13. prof. dr. Rok Kostanjšek (BF)
14. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.16.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za razvoj informacijskega sistema
1. prof. dr. Janez Bešter (FE)
2. dr. Matjaž Željko (FMF)
3. izr. prof. dr. Tavčar Jože (FS)
4. prof. dr. Jože Kropivšek (BF)
5. doc. Martin Srebotnjak (AGRFT)
6. prof. dr. Marko Bajec (FRI)
7. dr. Emil Hudomalj (MF)
8. doc. dr. Blaž Karpe (NTF)
9. izr. prof. dr. Jože Rugelj (PEF)
10. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.17.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za razvoj knjižničnega sistema
1. Mateja Norčič (TEOF)
2. Vesna Denona (ZF)
3. izr. prof. dr. Polona Vilar (FF)
4. mag. Zdenka Oven (FE)
5. Martina Kerec (FSD)
6. Maja Klavžar (FMF)
7. Irena Kordež (PF)
8. mag. Simona Juvan (BF)
9. Bojana Bajec (AGRFT)
10. mag. Mirjam Kotar (FDV)
11. doc. dr. Mira Trebar (FRI)
12. mag. Anamarija Rožič (MF)
13. doc. dr. Tatjana Jovanović (FU)
14. Tomaž Ulčakar (EF)
15. mag. Brigita Grecs Smole (VF)
16. Irena Berlič (NTF)
17. doc. dr. Teja Koler Povh (FGG)
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18. Doroteja Božič (PEF)
19. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.18.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za socialno ekonomska vprašanja študentov
1. doc. dr. Barbara Domajnko (ZF)
2. dr. Luka Omladič (FF)
3. doc. dr. Bojana Mesec (FSD)
4. doc. dr. Miroljub Ignjatović (FDV)
5. izr. prof. dr. Sabina Bračko (NTF)
6. doc. dr. Simona Savšek (FGG)
7. prof. dr. Darja Zorc Maver (PEF)
8. izr. prof. Renata Bauer (AG)
9. Nejc Pulko (FSD), študent
10. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.19.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Komisijo za študente s posebnim statusom
1. as. dr. Iva Nežič Glavica (TEOF)
2. izr. prof. dr. Hotimir Tivadar (FF)
3. doc. dr. Petra Videmšek (FSD)
4. izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak (ALUO)
5. doc. dr. Metka Moharić (MF)
6. izr. prof. dr. Tanja Kajtna (FŠ)
7. doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek (FGG)
8. asist. izr. prof. dr. Milena Košak Babuder (PEF)
9. Andreja Turman (EF)
10. Študent
11. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.20.:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Statutarno komisijo
1. prof. dr. Nike Kocjančič Pokorn (FF)
2. prof. dr. Tadej Kotnik (FE)
3. prof. dr. Marko Kambič (PF)
4. prof. dr. Davorin Gazvoda (BF)
5. prof. Miran Zupanič (AGRFT)
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6. Matej Zavrl (FDV)
7. izr. prof. dr. Alenka Kuhelj (FU)
8. izr. prof. Mitja Kovač (EF)
9. prof. dr. Andrej Demšar (NTF)
10. izr. prof. dr. Janez Krek (PEF)
11. Študent
12. Študent
Obrazložitev: Mandat študentov je eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Dodatek k sklepom št. 4.01. - 4.20.: Mandat članov delovnih teles senata traja najdlje do konca
mandata Senata UL, in sicer najkasneje do 30. 9. 2021.
Rektor je na koncu povedal, da so članice zelo neenakomerno kandidirale za delovna telesa senata
univerze. Študentski svet pa je v fazi volitev in bo težko imenoval člane komisij do novega leta. Naloge
delovnih teles bodo sprejete na naslednji seji senata univerze.

Ad 5.) Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Senat UL je na 39. seji dne 27. 6. 2017 podal soglasje k Pravilniku. Po 39. seji Senata UL je bil Pravilnik v
nekaterih delih dopolnjen:
- s pripombami iz razprave na 39. seji Senata,
- na podlagi predloga sindikata (9. člen, 3. alineja),
- s pripombo s kolegija dekanov (nomotehnična uskladitev: 1. in 8. člen),
- sprememba roka za predložitev pravilnikov članic.
Pravilnik smo po postopku, določenem v 10. členu ZDR-1, uskladili s sindikati.
Prof. dr. Mitjan Kalin je podal nekaj predlogov popravkov, in sicer:
- 1. člen: predlog, da se obrne stavek, ker se enkrat omenja delo drugič pa obveznost za isto stvar
(delovna obveznost – neposredna pedagoška obveznost),
- 6. člen: posredna pedagoška obveznost je neločljivo povezana...,
- 17. člen: predlog, da se namesto praviloma zapiše izjemoma.
Prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL, je pojasnil, da je NPO ustaljen izraz, zato predlaga, da se ne
upošteva predloga spremembe 1. člena Pravilnika. Nadalje je poudaril, da popravek 17. člena Pravilnika
ni potreben, saj nadredni akt jasno določa elemente, ki se morajo upoštevati pred izplačilom preko
pogodbe in da je tam izrecno poudarjeno, da gre za izjemo.
Rektor je predlagal sklep, da se potrdi pravilnik v skladu s pojasnilom predsednika UO UL, in sicer
popravek 6. člena pravilnika.
SKLEP št. 5.:
Senat UL daje soglasje k Pravilniku o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in
sodelavcev Univerze v Ljubljani s popravkom 6. člena pravilnika.
Skladno z 19. členom Prehodnih in končnih določb navedenega Pravilnika o delovni in pedagoški
obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani članice univerze uskladijo svoje
pravilnike z določbami tega pravilnika in jih predložijo rektorju do 1. 3. 2018.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Razpisi za vpis (prof. dr. Igor Papič, rektor)
V dokumentaciji pri Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe sta vključena
dva dokumenta, eden s starimi programi FDV, drugi pa s predlaganimi novimi programi, ki so bili v
četrtek na seji Sveta NAKVIS-a akreditirani. V Razpisu za vpis v dodiplomske in enovitem magistrske
študijske programe bodo v študijskem letu 2018/2019 objavljeni novi FDV programi.
SKLEP št. 6.1:
Senat UL sprejme predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in doktorske
študijske programe v študijskem letu 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija v študijskem letu 2018/2019 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.
Izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš in prof. dr. Mitjan Kalin sta opozorila, da je letos prihajalo do
prekrivanj pri preizkusih znanj. Dolores Jankovič, sodelavka iz strokovne službe, je pojasnila, da bodo ob
vpisu fakultete s preizkusi sposobnosti pozvane, naj same predlagajo datume, kar bo omogočilo
vnaprejšnjo uskladitev.

Ad 7.) Pritožba v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja
Korun, predsednica komisije)
Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik KDŠ)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, kot sledi iz
gradiva, ki je bilo posredovano na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 32. redne seje KDŠ dne 14.
11. 2017 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.

Ad 9.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica)
Izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije, je predstavila poročilo o delu komisije, kot sledi
iz gradiva, ki je bilo posredovano na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij s 36. seje z dne 16. 11.
2017 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
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Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik)
11.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
namestnik predsednik)
Ad 12.) Imenovanje poročevalcev o pritožbah v habilitacijskih postopkih (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Ad 13.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednja dva sklepa.
SKLEP št. 13.1.:
Senat UL potrjuje zamenjavo člana programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Varstvo okolja s Fakultete za matematiko in fiziko tako, da se namesto prof. dr. Jožeta
Rakovca za člana imenuje doc. dr. Gregor Skok.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.2:
Senat UL imenuje Programski svet Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Umetnost,
kot je bil naveden v gradivu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 14.) Strategija UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge z akcijskim
načrtom za obdobje 2017-2020
Rektor je povedal, da je bilo gradivo objavljeno že za prejšnjo sejo, ampak je bilo umaknjeno z dnevnega
reda. Gradivo je bilo dano neposredno na sejo, hkrati pa se je v celoti objavilo tudi na SharePoint portalu.
Senatorji so se z gradivom lahko seznanili že pred 1. sejo senata v mesecu oktobru.
Rektor je zbrane posebej opozoril na točki 25.1. in 25.2. (v Akcijskem načrtu), ki sta bili usklajevani s
sindikati. Želi se urediti status raziskovalcev v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih. Urediti bo treba
tudi stare zaposlitve, ne samo novih. S sindikati se bomo poskušali dogovoriti za prehodno obdobje npr.
dveh let, da vse sporne statuse poskušamo preoblikovati v zaposlitev za nedoločen čas.
Dekan FF prof. dr. Roman Kuhar je vprašal, kakšen bo status komisije za etiko, ki že deluje na Filozofski
fakulteti, in univerzitetne komisije za etiko. Rektor je povedal, naj fakultete, ki komisije že imajo, le-te
ohranijo. Krovna komisija na ravni univerze pa bo namenjena članicam, ki komisije nimajo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s predlogom Strategije UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge
2017-2020 in akcijskim načrtom za njegovo implementacijo.
SKLEP št. 14:
Senat UL potrjuje Strategijo UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge z akcijskim načrtom
za obdobje 2017-2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 15.) Razno
Rektor je povedal, da so mu študentje pisali glede problematike študentskega zdravstvenega doma.
Podporno izjavo za ohranitev zdravstvenega doma za študente je že podpisal. Ta izjava je bila poslana
direktorici zdravstvenega doma in Ministrstvu za zdravje. Če bodo študenti organizirali kakšno protestno
aktivnost v zvezi z zapiranjem zdravstvenega doma, jim zagotavlja podporo. Rektor je še dodal, da
predlaga študentskemu svetu, naj se o vsem podrobno informirajo in se bodo potem dogovorili o načinu
podpore.
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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