Številka: 031-1/2021
Datum: 27. 1. 2021
34. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 1. 2021, ob 14.00 uri, preko video konference.

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, izr. prof. dr. Mojca
CIGLARIČ, UL FRI, prof. dr. Gregor DOLINAR, UL FE, 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, UL ALUO,
prof. dr. Nataša POKLAR ULRIH, UL BF, prof. dr. Anton RAMŠAK, UL FMF, doc. 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, izr. prof. dr. Janez VODIČAR, UL TEOF,
prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF; študenti: Nejc DONAVAL, UL FŠ, Gregor JEREBIC, UL ZF,
Tanja KOBAL, UL BF, Luka KROPIVNIK, UL FF, Aleksander MILIĆEVIĆ, UL EF, Jaka
ROTMAN, UL FFA, Grega RUDOLF, UL FU - (34 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL:.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc – prorektorji UL; izr. prof.
dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ,
prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; doc. dr. Martina Oder, nadomešča
senatorja, UL ZF, prof. dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
predstojnica doktorske šole, Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh –
rektorat UL, mag. Maja Slovenc, pomočnica rektorja;
Prisotni so bili tudi:
Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Danijela Kotnik, Urša Lavrič, Petra Zabukovec, Katarina Ivec,
Petra Pongrac– rektorat UL.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 33. seje Senata Univerze v Ljubljani
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Določitev dnevnega reda 34. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 15. 12. 2020
Poročilo rektorja
Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2021-2025 (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Program dela 2021 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)
Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven
Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot
pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja in postopkih
priznavanja tujega visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2020 (prof. dr.
Barbara Novak, prorektorica)
Imenovanje članov Sveta za založništvo (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL
Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl,
predsednica komisije)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije):
- Študijski koledar za študijsko leto 2021/2021 (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Poročilo Komisije za magistrski študij (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)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: doc. dr. Liljana Rihter)
Razno

Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 14, 15 in 16 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 34. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Na seji je rektor senatorje seznanil o petkovem sestanku, ki so ga imeli rektorji, člani Rektorske konference
z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec, na katerem so ji med drugim predstavili
problematiko omejevanja zaposlovanja na univerzah ne glede na to, ali so vir zaposlitve proračunska
sredstva ali ne. O tem govori 60. člen Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022. Rektor je
povedal, da so še enkrat pozvali ministrico, naj se v osmi protikoronski zakon opredeli izjema za univerze,
vendar tega žal niso upoštevali.. Nobenih argumentov nimajo, da omejujejo zaposlovanje iz virov, ki niso

domači proračun. Rektor je v nadaljevanju senatorjem dejal, naj se raziskovalci kljub temu prijavljajo na
vse projekte, kot so načrtovali.
Rektor se je dotaknil tudi osnutka zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki se
pripravlja že več kot dve leti, ter priprave osnutka novega Nacionalnega programa visokega šolstva. Kot
je opozoril, so se pri obeh dokumentih v javnosti pojavljala opozorila o poskusu izenačitve financiranja
javnih in zasebnih univerz iz javnih sredstev. Od ministrice so zahtevali pojasnilo, ali je to uradna politika
ministrstva. Zagotovila je, da 100-odstotno podpira javno šolstvo z možnostjo podelitve koncesije na
področjih, kjer javne univerze v celoti ne pokrivajo področij.
Rektor je povedal, da se je v ponedeljek v dvorani v Rožni dolini izvedlo testiranje 75 zaposlenih, ki bodo
vključeni v pedagoški proces in v stiku s študenti. Prosil je članice, da naj sporočijo število zaposlenih, ki
se bo testiralo naslednji ponedeljek. Testiranje se bo izvedlo, če bo odlok v tem delu podaljšan.
Veliko je vprašanj, kdaj naj bi se zagotovilo cepljenje pedagoških delavcev. Povedal je, da izobraževanje
spada pod 3. ali 4. prioriteto. Če ne bi bilo zamud pri dobavi cepiv, bi prišli na vrsto konec marca.
Izr. prof. dr. Janez Vogrinc podpira možnost delne vrnitve študentov in upa, da bo ta možnost obstajala
tudi naprej. Na UL PEF se niso odločili, da bi izvajali laboratorijske vaje v tem tednu. Odločili so se, da
bodo v tem obdobju opravljali izpitne obveznosti.
Izr. prof. dr. Janez Vogrinc je nadaljeval, da je imel od prejšnjega tedna, ko je bil objavljen poziv prof. dr.
Antona Ramšaka, naslovljen na rektorja in ministrico, in sicer da naj se začnejo izvajati laboratorijske vaje,
kar nekaj vprašanj sodelavcev in zunanjih oseb o načinu komunikacije na univerzi, saj je nenavadno, da je
treba pobude rektorju pošiljati preko medijev. Tudi sam je bil precej presenečen nad tem načinom
komunikacije prof. dr. Ramšaka. Odgovoril je, da komunikacija po njegovi presoji poteka dobro. Za konec
je dodal še, da se zaveda, da se vsi soočamo s težavami in da so interesi posameznikov različni, ampak v
tej situaciji, v kateri smo, prosi, da komuniciramo korektno, strpno in spoštljivo in da se ne napadamo,
ker za to ni nobene potrebe in ker si naša univerza tega res ne zasluži.
Rektor se je zahvalil senatorju in povedal, da se z izrečenim strinja, hkrati pa dodal, da je treba paziti
predvsem, kaj se dogaja izven univerze, ker se v državi dogajajo pomembne zadeve, ki jih ne smemo
prezreti (op. status javnih univerz). Dejstvo pa je, da smo se nekaj dni pred izrečeno javno pobudo o
zadevah pogovarjali in je znano dejstvo, da smo o točno teh zadevah komunicirali.
Prof. dr. Anton Ramšak je povedal, da je bila njegova pobuda verjetno narobe razumljena. Ni bila njegova
pobuda kritika za delo na univerzi, ker glede dela nima pripomb. Njegova pobuda se je nanašala na
omogočanje odprtja fakultet na podlagi testiranja zaposlenih in kolikor mu je znano, je ta hitra pobuda
pripomogla k temu, da so se odločili za izvedbo testiranj. Glede splošnega dela na univerzi pa nima
pripomb.
Rektor je povedal, da je bila odločitev o testiranju sprejeta bistveno prej.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Začetek postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2021-2025 (prof. dr. Igor
Papič, rektor)
Rektor je podal krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki je bilo dano na sejo.

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Sklep o začetku postopka za izvolitev rektorja za mandatno obdobje 2021-2025 in o
imenovanju volilne komisije za izvedbo postopka volitev.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Program dela za leto 2021 (rektor s prorektorji in glavni tajnik)
Rektor je povedal, da smo aktivno pristopili k izdelavi nove strategije delovanja UL (2021-2027). Strategija
še ni zaključena, ker smo želeli vključiti izredno veliko število zaposlenih, študentov in tudi zunanjih
partnerjev. Pri pripravi programa dela za leto 2021 izhajamo iz usmeritev stare strategije in iz znanih
dejstev osnutka nove strategije ter iz usmeritev, ki smo jih sprejeli v okviru evropskega projekta
EUTOPIA. Sledimo pa tudi vladnim usmeritvam, in sicer z uvedbo novega razvojnega stebra financiranja.
Pred tremi leti smo se z ministrstvom prvič pogajali za razvojni steber financiranja in za naslednje štiriletno
obdobje smo že pripravili osnutek razvojnih ciljev, ki so prav tako podlaga za program dela za leto 2021.
Prorektorji so na kratko predstavili vsebinske poudarke Programa dela za leto 2021, kot sledi iz gradiva,
ki je bilo dano na sejo.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, pa je predstavila kadrovski načrt in pojasnila, kakšne so
natančno omejitve 60. člena ZIPRS, ki so povzete v usmeritvah ministrstva za pripravo programa dela.
Znotraj omejitev so sredstva za raziskovalne projekte in programe, izvzete pa so zaposlitve na EU
projektih in zaposlitve zaradi obvladovanja COVID-19 Mihaela Bauman Podojsteršek je dodala, da bo
dekanom poslala ta navodila, hkrati pa dodala, da je bil kadrovski načrt pripravljen skladno s temi navodili
in v skladu s tistim, kar je bilo možno upoštevati iz načrtov članic. V preteklem letu tudi ni bilo vsega
realiziranega, bo pa treba v letošnjem letu paziti na spremljanje izvajanja tega kadrovskega načrta.
Mihaela Bauman Podojsteršek je na kratko predstavila še program dela v delu, ki se nanaša na poslovanje,
informatiko in investicije. Na koncu je dodala še, da je osnovna težava pri upravljanju z nepremičninami
tudi starost naših stavb, ki so neprimerne z vidika potresne varnosti.
Prof. dr. Boštjan Markoli je vprašal, ali imamo kaj rezerviranih sredstev, namenjenih sanaciji poškodb po
potresu.
Prof. dr. Borut Božič, predsednik UO UL, je povedal, da so v okviru komisij Upravnega odbora UL delali
analizo potresne varnosti naših stavb in je v načrtu, da se tudi nadaljuje s tem. Ocenjeno je bilo, da bi za
osnovno potresno sanacijo potrebovali nekaj čez 40 milijonov EUR, kar ne pomeni obnove, ampak zgolj
grobo protipotresno sanacijo. Iz proračuna ni predvidenih sredstev, zato lahko delamo zgolj analizo in
vplivamo na ustanovitelja in financerja. Prof. dr. Borut Božič je povedal, da je v finančnem načrtu sicer
nekaj sredstev za analizo, ki bi jih lahko uporabili tudi za monitoring stavb po tem potresu.
Prof. dr. Janez Stare je imel pobudo za vključitev v program dela, in sicer se nanaša na 1. in 6. poglavje, v
povezavi z akreditacijami študijskih programov UL FU in s tem tudi reakreditacijo UL. Gre za zahteve, ki
jih vedno znova postavljajo akreditacijske komisije, in sicer da za posamezne programe podamo tudi jasne
informacije o zaposljivosti diplomantov. Vsi vemo, da teh verodostojnih podatkov ni mogoče pridobiti
oz. jih poskušajo z upoštevanjem GDPR-ja pridobiti od klubov alumnov, ampak to je običajno zelo
majhen del diplomantov. Predlagal je, da v okviru programa dela univerza sproži pobudo na ministrstvu
za spremembo načina pridobivanja podatkov na Zavodu za zaposlovanje RS (izobrazba iskalcev
zaposlitve in izobrazbo iskalcev zaposlitve, ki so delo preko zavoda dobili).

Rektor se je zahvalil za pobudo in povedal, da smo dajali številne pobude na tem področju. Prof. dr.
Tomaž Deželan je bolje seznanjen s tem, ali je bila kakšna pobuda upoštevana.
Izr. prof. mag Lucija Močnik Ramovš je predlagala, da se preveri izvedba arhitekturnega natečaja, hkrati
pa je predlagala, da se na 25. strani spremeni iz besedne zveze »lastni galerijski prostor« v »galerijski
prostor«, torej se izpusti beseda »lastni«.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je povedal, da je v programu dela navedeno, da bo UL ALUO pridobila
projektno dokumentacijo, to pomeni, da bo organiziran arhitekturni natečaj. Pohvalil je tudi pripravljavce
programa dela, saj je z vsakim programom dela vidno, da se univerza zaveda pomena umetnosti.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat UL daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu univerze, ki je del Programa dela za leto 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Sprememba Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela
izven Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
V Uradnem listu RS št. 158/2020 je bil dne 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med drugim prinaša
novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPKC uvaja poenotenje na področju daril na način, da se področje prepovedi prejemanja daril ureja na enem
mestu enotno za funkcionarje, kot tudi za javne uslužbence (do zdaj ločeno urejanje za javne uslužbence
v Zakonu o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in
40/12 – ZUJF) in Uredbi o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur.
list RS, št. 58/03 in 56/15)).
Z dnem uveljavitve ZIntPK-C (tj. 17. 11. 2020) so tako za vse javne uslužbence in uslužbenke, torej tudi
za zaposlene na UL, prenehale veljati določbe Zakona o javnih uslužbencih, ki se nanašajo na sprejemanje
daril, in Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. V veljavo pa
vstopa spremenjeni 30. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. list RS, št. 69/11 in
158/20).
Upoštevaje navedeno smo pripravili spremembo 2. člena Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in
pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani, in sicer:
»Za premoženjsko korist ne štejejo:
- darila manjše vrednosti v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev darila, ki se
tradicionalno ali običajno izročajo ob določenih dogodkih (kulturnih, slavnostnih, zaključkih
izobraževanja, usposabljanja, ob praznikih ipd.), če njihova vrednost ne presega vrednosti, določene v
zakonu, ki ureja omejitve in dolžnosti javnih uslužbencev in uslužbenk v zvezi s sprejemanjem daril;«.
Statutarna komisija UL je navedeno spremembo pravilnika obravnavala in potrdila na svoji 22. redni seji
dne 7. 1. 2021.
Upravni odbor UL bo navedeno spremembo pravilnika obravnaval na seji dne 28. 1. 2020.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela
izven Univerze v Ljubljani, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot
pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrovič, prorektorica)
Komisija za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (v nadaljevanju: KPPUD) je pripravila
osnutek novega Pravilnika o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del kot
pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju: pravilnik).
Besedilo pravilnika je v večji meri uskladitev z dosedanjo prakso, nekaj je redakcijskih popravkov. Pred
uvrstitvijo besedila pravilnika na Statutarno komisijo UL smo ga poslali v branje članicam, ki sodelujejo
pri Svetu za umetnost, ter jim določili rok za posredovanje amandmajev. Vse pripombe članic smo
smiselno upoštevali.1
Statutarna komisija UL je pravilnik obravnavala in potrdila na svoji 22. redni seji dne 7. 1. 2021.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Pravilnik o merilih in postopku za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del
kot pogoju za izvolitev v naziv na Univerzi v Ljubljani, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Pri predlogu sprememb 14. člena Pravilnika je imela ena članica diametralno nasprotno stališče, zato je kolegij rektorja predlagal, da se
člen zapiše tako, kot je pri habilitacijskih postopkih. S tem sta se KPPUD in Statutarna komisija strinjali.
1

Ad 8.) Poročili o postopkih priznavanja tujega srednješolskega izobraževanja in postopkih
priznavanja tujega visokošolskega izobraževanja na Univerzi v Ljubljani za leto 2020 (prof. dr.
Barbara Novak, prorektorica)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je podala krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki je bilo dano na
sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročiloma o postopkih priznavanja tujega srednješolskega in visokošolskega
izobraževanja na UL v letu 2020.

Ad 8.) Imenovanje članov Sveta za založništvo (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.:
Senat UL imenuje v Svet za založništvo naslednje člane:
Naravoslovje:
- Prof. dr. Simon Širca (UL FMF)
- Doc. dr. Barbara Modec (UL FKKT)
Tehnika:

- Prof. dr. Sašo Tomažič (UL FE)
- Prof. dr. Diana Gregor Svetec (UL NTF)
Medicina:
- Prof. dr. Aljoša Bavec (UL MF)
- Prof. dr. Anamarija Zega (UL FFA)
Biotehnika:
- Prof. dr. Katarina Čufar (UL BF)
- Izr. prof. dr. Modest Vengušt (UL VF)
Družboslovje:
- Prof. dr. Mojca Marc (UL EF)
- Prof. dr. Tanja Oblak Črnič (UL FDV)
Humanistika:
- Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič (UL FF)
- Doc. dr. Miran Špelič (UL TEOF)
Umetnost:
- Dr. Tomo Stanič (UL ALUO, UL FA, UL AGRFT)
- Prof. Ivan Florjanc (UL AG)
Prorektor, zadolžen za založništvo, je v skladu s Pravilnikom o delovanju založbe Univerze v Ljubljani,
predsednik Sveta za založništvo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
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 7. redni seji dne 12. 1. 2021 sprejel sklep, da predlaga
Senatu UL v imenovanje navedene predstavnike študentov.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 10.1.:
Senat UL imenuje Manco Kutnjak z UL FŠ za članico iz vrst študentov v Komisijo za dodiplomski
študij v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice se prične z dnem imenovanja in traja do izteka
mandatnega obdobja Senata UL v 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.2.:
Senat UL imenuje Gregorja Karpljuka z UL EF za člana iz vrst študentov v Komisijo za magistrski
študij v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika se prične z dnem imenovanja in traja do izteka
mandatnega obdobja Senata UL v 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.3.:
Senat UL imenuje Anžeja Tomaža Hvalo z UL EF za člana iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo
2. stopnje za študente v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika se prične z dnem imenovanja
in traja do izteka mandatnega obdobja Senata UL v 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.4.:

Senat UL imenuje Bora Vratanarja z UL MF za člana iz vrst študentov v Programski svet Statistika
v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnika se prične z dnem imenovanja in traja do izteka
mandatnega obdobja Senata UL v 2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Metoda Kemperl,
predsednica komisije)
Prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica komisije, je podala krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
dano na sejo.
Senatorji so razpravljali o odločitvi komisije, da ne more upoštevati zaključnih del, ki morajo biti v t.i.
embargu. To so zaključna dela diplomantk in diplomantov, ki pripravljajo zaključna dela na konkretnih
primerih določenih podjetij in zaradi varovanja podatkov in poslovnih skrivnosti ne smejo biti takoj
objavljena. Senator prof. Dolinar in senatorka prof. Mlinarič Raščan, sta opozorila, da so to po navadi
zaključna dela, ki so zelo dobra. Zato sta izrazila nestrinjanje z odločitvijo komisije. Predlagala sta, da se
poišče način, da bi v bodoče lahko tudi taka dela obravnavali pri podeljevanju nagrad.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 11.:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL v letu 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije in prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je podal krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
dano na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL z 20. redne seje KDŠ dne
12. 1. 2021 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je na kratko predstavila študijski koledar.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 12.:
Senat UL sprejme naslednji študijski koledar za študijsko leto 2021/2022:
Prvi semester:
Organizirano pedagoško delo
petek, 1. 10. 2021
Zimsko izpitno obdobje
Drugi semester:
Organizirano pedagoško delo
Spomladansko izpitno obdobje

petek, 14. 1. 2022

ponedeljek, 17. 1. 2022

petek, 11. 2. 2022

ponedeljek, 14. 2. 2022

petek, 27. 5. 2022

ponedeljek, 30. 5. 2022

petek, 1. 7. 2022

Jesensko izpitno obdobje
torek, 16. 8. 2022
petek, 9. 9. 2022
Teden Univerze v Ljubljani poteka od ponedeljka, 29. 11. 2021, do petka, 3. 12. 2021.
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 13.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je podal krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki je bilo dano na
sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij z 21. seje z dne 3. 12. 2020 in 22.
seje z dne 14. 1. 2021 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Na 22. seji je KMŠ sprejela vse sklepe soglasno, razen sklepa št. 3, ko so člani KMŠ glasovali: z 9 glasovi
ZA in 1 PROTI.
Poročevalec, ki ga je za pregled sprememb študijskega programa zaradi njihove obsežnosti imenovala
KMŠ izmed svojih članov, je pripravil in obrazložil vsebinsko presojo predloga sprememb magistrskega
študijskega programa Antični in humanistični študiji. Na komisiji je posebej izpostavil pomisleke glede
utemeljenosti uvedbe novih dveh smeri, ki vsebinsko podvajata že obstoječi smeri v programu, in izrazil
pomislek o utemeljenosti predlaganih dopolnitev temeljnih ciljev programa ter kompetenc zaradi uvedbe
teh dveh novih smeri. Predstavnika predlagateljice sta pojasnila, da so se za takšno rešitev odločili iz
tehničnih razlogov in na podlagi izkušenj tujih partneric. V razpravi je bilo izpostavljeno, da bodo zaradi
pomanjkanja razlik v vsebini med smermi tega programa imeli študenti težave pri odločitvi za študij, saj
morajo smer izbrati že ob prijavi za vpis v program.
Članica je v program predlagala nov predmet Mednarodni interdisciplinarni seminar. Poročevalec je v poročilu
in na seji komisije opozoril, da učni načrt predlaganega premeta ne predvideva kontaktnih ur pri izvedbi
predmeta, ki sicer predvideva zgolj 150 ur samostojnega dela študenta, kar je 5 kreditnih točk ECTS.
Predstavnika predlagateljice sta se strinjala, da pred obravnavo predloga sprememb na Senatu UL,
predlagateljica pri predmetu opredeli kontaktne ure za seminar.
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.«.
V skladu z navedenim dajemo Senatu UL v sprejem naslednji sklep:
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 13.:
Senat UL potrjuje predlog Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete za spremembe magistrskega
študijskega programa Antični in humanistični študiji, ki se nanašajo na:
- spremembe členitev programa – ukinitev dosedanjih dveh smeri in uvedba novih štirih smeri:
Antični in humanistični študiji – latinska filologija, Antični in humanistični študiji – grška filologija, Klasične
kulture – latinska filologija in Klasične kulture – grška filologija;
- spremembe temeljnih ciljev programa,
- spremembe splošnih in predmetno-specifičnih kompetenc,
- uvedbo novih predmetov.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 14.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Ad 15.) Volitve rednih profesorjev in poročilo o delu Habilitacijske komisije (prof. dr. Jurij
Jaklič, predsednik komisije)
Ad 16.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (doc. dr. Liljana Rihter)
Ad 17.) Razno
Prof. dr. Roman Kuhar je opozoril na situacijo glede Radia Študent. Poudaril je, da je radio star nekaj čez
50 let in je unikaten ter da je nekaj, s čimer se lahko UL pohvali. Predlagal je, da se spremlja, kako bo
zgodba potekala naprej. Morali bi stremeti k temu, da bi radio ohranili.
Prof. dr. Andrej Kirbiš je povedal, da se zahvaljuje prorektorju in vodstvu oz. podpornim službam
rektorata, ki so pripravili spremembo sklepa o razpisu volitev v Upravni odbor UL, da bodo lahko
imenovali novega elektorja. Namreč njihova elektorica se volitev ne bi mogla udeležiti, ker je v karanteni.
Prof. dr. Metka Tekavčič se je navezala na tematiko, ki jo je začel prof. dr. Roman Kuhar, in sicer je
povedala, da je pred dnevi prejela javno pismo raziskovalke, ki naj bi bila tesno povezana z UL. V pismu
napada predsednika Študentskega sveta UL EF, v zvezi z njegovo razpravo na zboru študentov. Poslušala
je celoten posnetek, da si je ustvarila vtis, kako je razprava potekala, nato je raziskovalki sporočila svoje
mnenje in jo prosila, da vzpostavi stik s predsednikom Študentskega sveta UL EF, ki se je z njo pripravljen
pogovoriti. Hkrati jo je prosila, da se izjasni kako je povezana z UL, glede na to, da njenega dela iz Cobissa ni mogla razbrati. Tudi sama že vrsto let spremlja delovanje Radia Študent in da gre pri tem pravzaprav
za kultno institucijo, na katero je tudi njena generacija prisegala, zato se zaveda vloge, ki jo je radio utrjeval
pri širjenju kritične misli, ne zgolj med študenti, ampak tudi širše. Mnenja je, da bi se morali obe strani
pogovoriti in doseči konsenz, hkrati pa je dodala, da situacija ni tako enoznačna, kot jo skuša javnosti
predstaviti Radio Študent.
Rektor je na koncu dodal, da se je v preteklosti sestal z več vodstvi Radia Študent in da tudi on poziva h
konstruktivnemu dialogu. Vsi se pa pridružujemo dejstvu, da je Radio Študent tudi del zgodovine naše
univerze in je dejansko »kultni« radio, ne glede na to, kdo ga trenutno vodi in kako se financira.
Seja je bila zaključena ob 16.27 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
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