Številka: 031-3/2021
Datum: 30. 3. 2021
36. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 30. 3. 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. 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:
Gregor JEREBIC, UL ZF, Tanja KOBAL, UL BF, Luka KROPIVNIK, UL FF, Aleksander
MILIĆEVIĆ, UL EF, Jaka ROTMAN, UL FFA, Grega RUDOLF, UL FU - (32 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, Nejc DONAVAL, UL FŠ - (2
senatorja).
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc – prorektorji UL; prof. dr.
Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, pred.
Komisije za kakovost, izr. prof. dr. Marko Kambič, nam. pred. Statutarne komisije, prof. dr. Borut Božič,
pred. UO UL; izr. prof. Katja Vintar Mally, nadomešča senatorja, UL FF, prof. dr. Tomaž Deželan, mag.
Maja Slovenc - pomočnika rektorja, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole,
Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL;
Prisotni so bili tudi:
Petra Pongrac, Vanja Perovšek, Sergeja Mitič, Urša Lavrič, Petra Zabukovec, Katarina Ivec– rektorat UL,
Tjaša Podpečan – predstavnica SVIZ.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 36. seje Senata Univerze v Ljubljani
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Določitev dnevnega reda 36. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 16. 2. 2021
Poročilo rektorja
Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021 - 2025 (prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik Volilne
komisije)
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2020 (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič,
predsednica komisije)
Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani: (izr. prof. dr. Marko Kambič, namestnik predsednika
Statutarne komisije)
- Sprememba drugega odstavka 77. člena Statuta UL
Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
predstojnica Doktorske šole)
Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani, ki jih
financira javna zdravstvena služba Združenih držav Amerike (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor):
- Zamenjava člana Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Varstvo okolja
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Razno

Rektor je sejo začel z minuto molka, in sicer v počastitev spomina na dva nekdanja rektorja, zaslužno
profesorico dr. Andrejo Kocijančič in zaslužnega profesorja dr. Miho Tišlerja.
Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 10 in 11 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 36. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je povedal, da je Vlada RS sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v vzgojno
izobraževalnih ustanovah za obdobje od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021. Navedeno pomeni, da se študijski
proces v celoti izvaja na daljavo (enako, kot marca 2020).
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Volitve rektorja za mandatno obdobje 2021 - 2025 (prof. dr. Matjaž Ambrož, predsednik
Volilne komisije)

Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL in članica volilne komisije in prof. dr. Matjaž Ambrož,
predsednik volilne komisije sta povedala, da se je zaradi slabšanja epidemioloških razmer, povezanih z
virusom SARS-CoV-2, in na pobudo več volivcev, Volilna komisija, v soglasju s kandidati za rektorja,
odločila Senatu UL predlagati sprejem sklepa, na podlagi katerega se volitve 13. 4. 2021 izvedejo na
elektronski način z uporabo sistema SimplyVoting (v nadaljevanju e-volitve). Gre za preizkušen sistem,
saj je Univerza volitve v ŠS članic izvedla z njegovo pomočjo, pri čemer je vse potekalo brez težav. Volivci
bi v sistem vstopali z uporabo digitalne identitete UL. E-volitve bodo organizirane enotno, tako da volilne
enote ne bo predstavljala posamezna članica, temveč Univerza kot celota (rezultat bo prikazan le po
posameznih skupinah volilnih upravičencev, ne pa tudi po članicah). V zvezi s tem smo pridobili soglasje
vseh štirih kandidatov za rektorja.
Volilna komisija meni, da obstoji več razlogov v korist temu, da z odločitvijo glede izvedbe e-volitev ne
čakamo do dveh mesecev pred potekom mandata trenutnega rektorja, in sicer:
- ne kaže, da bi se epidemiološke razmere v naslednjih mesecih toliko spremenile, da bi vsem
volivcem omogočale uresničiti pravico voliti fizično na voliščih na članicah
- kljub teoretični možnosti uporabe hibridnega sistema (del volivcev voli na elektronski način, del
fizično na volišču na članici) menimo, da enoten sistem zagotovo pomeni tudi večjo legitimnost
volitev (op. znano je, da se e-volitev praviloma udeleži več volivcev, kot volitev fizično na volišču)
- ne nazadnje predpisi in rokovnik tudi sicer predvidevajo izvolitev rektorja nekaj mesecev pred
potekom mandata, saj je s tem zagotovljena kontinuiteta dela, kar vpliva na kakovost celotne
Univerze.
Glede na navedeno volilna komisija, v soglasju s kandidati za rektorja, ne glede na sklep 32. seje Senata
UL z dne 24. 11. 2020 (v prilogi) predlaga, kot sledi iz spodnjega predloga sklepa.
Zaradi možnosti, da rektor ne bo izbran v prvem krogu, volilna komisija Senatu UL predlaga tudi
dopolnitev rokovnika z datumi za morebitni drugi krog.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL preklicuje sklep št. 5.3., sprejet na 32. seji Senata UL, dne 24. 11. 2020.
Senat UL na predlog volilne komisije določa, da se 13. 4. 2021 (prvi krog) izvedejo elektronske volitve
rektorja (v nadaljevanju: e-volitve), in sicer v sistemu SimplyVoting z uporabo digitalne identitete UL.
Rezultati se zbirajo in prikažejo po skupinah posameznih volilnih upravičencev in ne ločeno po članicah
UL. Senat UL pooblašča volilno komisijo, da sprejme podrobna navodila za izvedbo e-volitev in o tem
pravočasno obvesti članice, ter zagotovi, da so volivcem v sistemu SimplyVoting na voljo navodila za
glasovanje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL dopolnjuje rokovnik za volitve rektorja UL za mandatno obdobje 2021-2025, v skladu s
predlogom, kot izhaja iz gradiva. Volitve v potencialnem drugem krogu se izvedejo na enak način, kot v
prvem krogu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2020 (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič,
predsednica komisije)
Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica komisije, je podala krajše poročilo, kot sledi iz gradiva, ki
je bilo dano na sejo.

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Univerze v Ljubljani 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Sprememba Statuta Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Marko Kambič, namestnik
predsednika Statutarne komisije)
Izr. prof. dr. Marko Kambič je povedal, da je bilo ugotovljeno, da je pri pisanju Statuta UL prišlo do
redakcijske napake, in sicer je zapis v drugem odstavku 77. člena Statuta UL napačen.
Predlagamo, da se spremeni drugi odstavek 77. člena, tako da se 77. člen po novem glasi:
»77. člen
Akademski zbor obravnava poročila dekana o delu članice ter daje predloge in pobude senatu.
Akademski zbor na tajnih volitvah voli člane senata članice, iz vrst visokošolskih učiteljev in/ali
znanstvenih sodelavcev. Študentje, ki so člani akademskega zbora, pri teh volitvah nimajo glasovalne
pravice.
Akademski zbor se sestane vsaj enkrat na leto.«
Statutarna komisija UL se je s predlagano spremembo strinjala na svoji seji, dne 19. 2. 2021 in predlagala,
da se skladno s 193. členom Statuta UL posreduje v sprejem na Senat UL in Upravni odbor UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembo drugega odstavka 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št.
4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20),
v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 19. 2. 2021, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
predstojnica Doktorske šole)
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Doktorske šole, je povzela bistvene spremembe
Pravilnika o doktorskem študiju UL. V skladu z 68. členom Pravilnika o doktorskem študiju UL (v
nadaljevanju pravilnik) smo opravili evalvacijo pravilnika. V okviru evalvacije je bila opravljena širša in
temeljita razprava. Osnutek za razpravo, v kateri so sodelovali skrbniki doktorskih študijskih programov,
člani Komisije za doktorski študij UL in strokovne službe članic za doktorski študij, je pripravila delovna
skupina iz vrst skrbnikov in članov Komisije za doktorski študij UL, ki je pripravila tudi predlog enotnega
pravilnika UL v letu 2017. Predlog opredeljuje osnovne standarde kakovosti na doktorskem študiju in
zaradi doseganja znanstvene odličnosti dopušča članicam, da na posameznih doktorskih študijskih
programih določijo dodatne zahteve. Ohranja osnovno strukturo in vsebino ter vključuje večino
predlogov, ki so jih posredovale članice, Arhiv družboslovnih podatkov in Komisija za pritožbe študentov
UL.
Glavne spremembe in dopolnitve pravilnika se nanašajo na:
- jasnejše zapise in vrstni red posameznih členov zaradi večje razumljivosti,
- dopolnitve v zvezi z načrtovanjem in ravnanjem z raziskovalnimi podatki,

-

predlog nove ureditve podelitve ocene opravil z odliko,
omejitev števila doktorandov tudi za somentorja,
odpravo težav pri izvajanju posameznih določil in pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri
posameznih postopkih in pri reševanju pritožb doktorandov,
druge redakcijske in nomotehnične spremembe.

Besedilo je bilo tudi jezikovno pregledano. V prilogi posredujemo čistopis predloga pravilnika, ki vsebuje
vse prej navedene spremembe in dopolnite. Predlog pravilnika, pripravljen na podlagi evalvacije določil v
zadnjih treh letih, naj bi nadomestil trenutno veljavni pravilnik, sprejet dne 28. 5. 2019 na 18. seji Senata
UL. Statutarna komisija UL se je s predlogom besedila pravilnika strinjala.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je pohvalil širok pristop k prenovi pravilnika. Zanimalo ga je, ali bo potrjeni
pravilnik veljal od novega študijskega leta naprej in povedal, da so nekateri že začeli na novo uveljavljati
oceno odlično (cum laude), za kar pa v trenutno veljavnem pravilniku ni osnove.
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je odgovorila, da se pravilnik, začne uporabljati s 1. oktobrom novega
študijskega leta, in sicer pod pogojem, da ga Senat UL danes sprejme. Odgovorila je tudi, da imajo nekatere
članice podlago za uporabo odlične (cum laude) ocene v svojih aktih.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je nadaljeval z razpravo in poudaril, da je v 32. členu omejeno število somentorstev,
(skupno število mentorstev in somentorstev posameznika omejeno na 6). Opozoril je na to, da ima lahko
doktorand več mentorjev. Z enim doktoratom lahko trije pedagogi izpolnijo pogoje za izvolitev v naziv
(tisti, ki je somentor, za izvolitev v naziv izrednega profesorja, tista dva, ki sta mentorja pa za izvolitev v
naziv rednega profesorja). Na to dejstvo bi bilo treba biti pozoren pri habilitacijskih merilih. Prof. dr.
Matjaž Mikoš je povedal, da je pogledal današnje predloge za izvolitev v naziv redni profesor in vsi
kandidati krepko izpolnjujejo te pogoje (več kot 6). Izrazil je skrb, da ne bomo prišli do tega, da bodo
mentorji zgolj redni profesorji. Sicer pa se je prof. dr. Matjaž Mikoš strinjal, da nimamo postavljene
previsoke številke in da mora biti ta omejena.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je imela vprašanje glede 29. člena, ki govori o avtorstvu člankov. Citirala
je prvi in drugi odstavek 29. člena, ki pravita: »Pogoji za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova
doktor znanosti so opravljene vse s programom določene študijske obveznosti in v času doktorskega študija objavljen oziroma
v objavo sprejet najmanj en izvirni znanstveni članek s prvim avtorstvom iz vsebine doktorata v publikaciji, ki jo na
posameznih znanstvenih področjih veljavna habilitacijska merila UL upoštevajo kot pomembno delo za izvolitev v naziv
visokošolskega učitelja.
Če prvo avtorstvo ni mogoče (npr. pri mednarodnih raziskavah ali iz drugih opravičljivih razlogov), mora mentor dati izjavo,
da je prispevek doktoranda v članku pomemben.«. Poudarila je, da gre v tem delu za pomemben precedens, in če
bo to veljalo za vse doktorske študente potem je to res velik obvod za kakovost.
Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela je odgovorila, da je to eden od členov, pri katerih smo dosegli
konsenz. Zaradi raznolikosti univerze je bilo v razpravi obravnavano veliko predlogov. Pravilnik
opredeljuje minimalne standarde, ki jih lahko vsak program za svoje potrebe doseganja visoke kakovosti,
nadgradi s svojimi pravili. Pri tem ne gre za nižje ali višje standarde, temveč za različne logike merjenja
kakovosti v različnih disciplinah.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je dodatno vprašala, ali lahko na UL doktorira nekdo, ki ni napisal članka
s prvim avtorstvom? Pri tem ne govorimo o objavi v določenih revijah, ampak zgolj o napisanem članku,
s prvim avtorstvom.

Prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije za doktorski študij, je odgovoril, da so določene revije
takšne, da avtorje navedejo po abecednem vrstnem redu (nekaj revij s področja matematike in tudi nekaj
revij s področja medicine). Vedno mora biti prvo avtorstvo, razen takrat, ko to ni mogoče, in sicer zaradi
posebnih pravil revij.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je odgovorila, da predlagani 29. člen ni zapisan na tak način, kot je bilo
zdaj obrazloženo. Prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela pa je dodala, da je to zgolj ena izjema, ki jo je
predsednik poudaril, hkrati pa obstajajo na drugih področjih še druge izjeme, ki so s tem drugim
odstavkom 29. člena zajete.
Prof. dr. Metka Tekavčič se je delovni skupini, ki je pripravila predlog pravilnika, zahvalila, ker v nekaterih
segmentih, ki so povzročali težave, daje ustrezne odgovore. Kar se tiče 29. člena se prof. dr. Metka
Tekavčič pridružuje mnenju prof. dr. Irene Mlinarič Raščan. Nekdo more verificirati, kaj je opravičljiv
razlog. Predlagala je, da se ta zapis malce bolj doreče. Ker trenutno ta člen omogoča interpretacijo, da
lahko na UL doktorira nekdo, ki ni napisal članka s prvim avtorstvom.
Prof. dr. Metka Tekavčič je opozorila še na 47. člen, na katerega bodo tudi z UL EF poslali pobudo, da
se določena vprašanja dorečejo, ker se ravno zdaj soočajo s težavo, ki izvira iz tega naslova.
Prvi odstavek 47. člena določa sledeče: »Doktorand odda doktorsko disertacijo na članici UL v elektronski in tiskani
obliki skupaj s soglasjem mentorja in morebitnega somentorja najpozneje v dveh letih od vpisa v zadnji letnik študijskega
programa oziroma v dodatno leto.« Tretji odstavek 47. člena pa določa sledeče: »Doktorand lahko predloži disertacijo
v oceno tudi brez predhodnega soglasja mentorja in morebitnega somentorja, vendar mora mentor oziroma somentor senatu
članice pisno pojasniti, zakaj se s predloženim delom ne strinja.« Od tu naprej pa ni jasno, kako stvari tečejo, ali kaj
se zgodi, če mentor odstopi. Na članici imajo namreč primer doktorandke, pri kateri mentor ne soglaša z
oceno in oddajo disertacije. Doktorandka je disertacijo kljub temu oddala. Menimo, da je treba ta del
dodatno prediskutirati. Njeno osebno prepričanje je, da se mentorja ne sme kar tako preskočiti. Sicer pa
bo podprla ta pravilnik, ampak ker je ta pravilnik živa stvar in se bo dopolnjeval, je lepo prosila, da gre ta
problem, ki ga je predstavila, v diskusijo ter da se preigrajo različne možnosti rešitve.
Prof. dr. Anton Ramšak je povedal, da se strinja z mnenjem prof. dr. Irene Mlinarič Raščan in prof. dr.
Metke Tekavčič, in sicer v delu, kjer pravita, da opravičljiv razlog, naveden v 29. členu, ni dovolj.
Rektor je strnil razpravo in poudaril, da se lahko te odprte zadeve predebatirajo še v okviru Doktorske
šole in se v naslednjem paketu sprememb, potrdijo oz. vključijo v pravilnik. Rektor je dodal še, da lahko
članice pisne pripombe na pravilnik posredujejo direktno na Komisijo za doktorski študij, ki bo
nadaljevala z zbiranjem pripomb in s postopkom priprave sprememb pravilnika.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme spremembe in čistopis Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil sprejet (29 ZA, 2 VZDRŽANA, 0 PROTI).

Ad 8.) Pravilnik o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze v Ljubljani,
ki jih financira Zdravstvena služba Združenih držav Amerike (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je povedal, da poleg sodelovanja v evropskih raziskovalnih programih
in projektih, pedagogi in raziskovalci UL vedno bolj sodelujejo tudi v projektih, ki jih financirajo ameriške
javne agencije (Skupna vrednost vseh ameriških projektov v letu 2020 je znašala slabih 2 milijona evrov).

Med njimi so tudi programi in projekti, ki jih financirajo agencije Javne zdravstvene službe Združenih
držav Amerike (v nadaljevanju: JZS), kot npr. National Institute of Health NIH.
Za sodelovanje v projektih, ki jih financirajo agencije JZS, mora imeti vsaka organizacija pravilnik (t.i.
policy) o upravljanju finančnega nasprotja interesov, ki mora biti usklajen z ameriško uredbo 42 CFR 50,
podpoglavje F »Spodbujanje objektivnosti v raziskavah«, v nasprotnem primeru lahko financer prekliče
sodelovanje s to institucijo in tako prekine JZS financiranje tej instituciji ali pa zahteva vračilo že nakazanih
finančnih sredstev.
V skladu z navedenim je bil po vzoru mnogih najboljših evropskih univerz (npr. strateškega partnerja KU
Leuven) pripravljen osnutek pravilnika. Lani je bilo besedilo pravilnika večkrat v usklajevanju z ameriško
agencijo NIH, ki skrbi za usklajenost zadevnih pravilnikov z ameriško uredbo. Priloženo besedilo
pravilnika je z agencijo NIH dokončno usklajeno, prav tako je bilo obravnavano na seji Komisije za
raziskovalno in razvojno delo UL.
Prorektor je povedal, da v prilogi posredujemo čistopis predloga pravilnika. Statutarna komisija UL se je
s predlogom pravilnika strinjala z opombo, da je potrebno besedilo še dodatno lektorirati, kar je bilo tudi
storjeno.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme besedilo Pravilnika o upravljanju finančnega nasprotja interesov v raziskavah Univerze
v Ljubljani, ki jih financira Zdravstvena služba Združenih držav Amerike.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Zamenjavo člana Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo
okolja je predlagal Senat UL MF na podlagi prošnje prof. dr. Ivana Eržena za razrešitev.
Senat Univerze v Ljubljani je Programski svet Varstvo okolja imenoval na 9. seji dne 26. junija 2018 za
štiriletno mandatno obdobje od 28. 9. 2018 do 27. 9. 2022.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.:
Senat UL imenuje doc. dr. Andrejo Kukec z UL MF za članico Programskega sveta interdisciplinarnega
doktorskega študijskega programa Varstvo okolja namesto prof. dr. Ivana Eržena z UL MF, v skladu s
predlogom UL MF. Mandat članice začne teči z dnem imenovanja in traja do konca mandata
programskega sveta, to je do 27. 9. 2022.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik Komisije)
Ad 11.) Volitve rednih profesorjev in poročilo o delu Habilitacijske komisije (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
Ad 12.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
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

