Številka: 031-1/2018
Datum: 24. 01. 2018
ZAPISNIK
4. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 23. 01. 2018, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, prof. dr. Gregor DOLINAR,
UL FE, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Miha HUMAR, UL BF, prof. dr. Mitjan
KALIN, UL FS, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Maja KLUN, UL FU, prof.
dr. Roman KUHAR, UL FF, izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, UL FSD, 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. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof.
dr. Anton RAMŠAK, UL FMF, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT,
prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP,
izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Nikolaj
ZIMIC, UL FRI, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Klemen DUCMAN, UL FMF, Eva
LIPNIK, UL NTF, Klemen PETEK, UL MF, Laura KOUDELA, UL FDV in Rok SMREKAR, UL
EF - (30 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Peter GRILC, UL PF, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF in
Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, UL PEF.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole 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. Marko Petrič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Katja Filipčič, nam. pred.
KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof. Miran Zupanič,
pred. Stat. kom.; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Staška Mrak Jamnik, Mojca Kotar, Polonca Miklavc Valenčič, Darja Lisjak, Katja
Vončina, Maša Janeš - vsi rektorat UL.
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Pred začetkom seje je prof. dr. Matevž Dular predstavil projekt, s katerim je uspel premagati zahtevno
konkurenco in pridobiti sredstva Evropskega raziskovalnega sveta (European Research Council – ERC).
Pod njegovim vodstvom so raziskovalci Fakultete za strojništvo prvi na svetu pokazali na novo možnost
energetsko in okoljsko sprejemljivega čiščenja voda s pomočjo hidrodinamske kavitacije - hitrega
uparjanja in rekondenzacije vode kot posledice nenadne lokalne spremembe tlaka, pomembnost tega pa
je prepoznala tudi Evropska komisija, ki mu je za ta projekt namenila skoraj dva milijona evrov. Prof. dr.
Matevž Dular je poudaril pomoč Univerze v Ljubljani in hkrati pripisal pomembno vlogo Razvojnemu
skladu UL.

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

13.

Določitev dnevnega reda 4. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 3. seje z dne 19. 12. 2017
Poročilo rektorja
Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani (rektor, prof. dr. Igor Papič)
Odvzem znanstvenega naslova (rektor, prof. dr. Igor Papič)
Spremembe Statuta UL (rektor in predsednik Statutarne komisije UL)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika
komisije)
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. Marko Petrič, predsednik
komisije)
Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (Poročevalca: izr. prof. dr. Vesna Leskošek; prof. dr. Matjaž
Mikoš)
Kadrovske zadeve:
- predlog sklepa o imenovanju PS interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Bioznanosti,
- predlog sklepa o zamenjavi člana PS interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Varstva okolja.
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red 4. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 3. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je poročalo postopku priprave novele ZViS in ZRRD. Rektorska konferenca je na osnutka dala
pripombe, pri čemer so upoštevali pripombe UL. Glede Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju je
povedal, da 24. člen novele ZViS vsebuje dopolnitev, da lahko funkcijo dekana opravljajo zaposleni na
delovnem mestu visokošolskega učitelja. Pripravljeno imamo tudi strokovno pravno mnenje glede tega.
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V primeru, da bodo na članicah inšpektorji želeli preveriti ureditev, naj jih članice zavrnejo in usmerijo na
rektorat.
V nadaljevanju je rektor prisotne opomnil na stavko, ki bo 24. 1. 2018 in se bo začela ob 11.15 pred
rektoratom, nato se bo nadaljevala pred Vlado RS.
Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor, se je v imenu vodstva UL zahvalil vodstvom članic, in sicer za hitro
reagiranje na poziv programskega odbora glede organizacije stoletnice UL. Prispevki članic so pravočasno
prispeli na rektorat. Hkrati je poudaril, da je to zelo dober znak za resno pripravo na dogodke, ki jih bo v
sklopu stoletnice organizirala UL. Do konca marca 2018 bo pripravljena vsebina celotnega praznovanja
stoletnice UL.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Delovna telesa Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Predlog članov Komisije za razvoj knjižničnega sistema iz NUK in CTK
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL razširja sestavo Komisije za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, in sicer tako, da
k ostalim članom komisije imenuje še dva člana, in sicer dr. Melito Ambrožič iz Narodne in univerzitetne
knjižnice in mag. Mira Pušnika iz Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani.
Komisija za razvoj knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani bo imela naslednjo sestavo:
1.
Mateja Norčič (UL TEOF)
2.
Vesna Denona (UL ZF)
3.
izr. prof. dr. Polona Vilar (UL FF)
4.
mag. Zdenka Oven (UL FE)
5.
Martina Kerec (UL FSD)
6.
Maja Klavžar (UL FMF)
7.
Irena Kordež (UL PF)
8.
mag. Simona Juvan (UL BF)
9.
Bojana Bajec (UL AGRFT)
10.
mag. Mirjam Kotar (UL FDV)
11.
doc. dr. Mira Trebar (UL FRI)
12.
mag. Anamarija Rožič (UL MF)
13.
doc. dr. Tatjana Jovanović (UL FU)
14.
Tomaž Ulčakar (UL EF)
15.
mag. Brigita Grecs Smole (UL VF)
16.
Irena Berlič (UL NTF)
17.
doc. dr. Teja Koler Povh (UL FGG)
18.
Doroteja Božič (UL PEF)
19.
dr. Melita Ambrožič (NUK)
20.
mag. Miro Pušnik (CTK)
21.
Študent
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje predstavnikov študentov
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SKLEP št. 4.2.:
Senat UL imenuje dva predstavnika iz vrst študentov za člana v Komisijo za obštudijsko dejavnost, in
sicer Mateja Faturja z UL FŠ in Martino Podgoršek z UL BF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL imenuje Jana Močnika z UL FSD za člana iz vrst študentov v Komisijo za etična vprašanja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.4.:
Senat UL imenuje dva predstavnika iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo II. stopnje za študente
UL, in sicer Vesno Hribar z UL PEF za članico in Kristjana Kosa z UL FDV za namestnika.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.5.:
Senat UL imenuje dva predstavnika iz vrst študentov za člana v Komisijo za dodiplomski študij, in
sicer Jakoba Horvata z UL BF in Vesno Hribar z UL PEF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.6.:
Senat UL imenuje Martino Podgoršek z UL BF za članico iz vrst študentov v Komisijo za magistrski
študij.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.7.:
Senat UL imenuje Tino Giber z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za meduniverzitetno
in mednarodno sodelovanje.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.8.:
Senat UL imenuje Jureta Mravljeta z UL BF za člana iz vrst študentov v Komisijo za Prešernove
nagrade študentom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.9.:
Senat UL imenuje tri predstavnike iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe študentov, in sicer Niko
Bedek z UL PEF za članico, Tima Gaberška z UL PF za člana ter v Kajo Fikfak Kosovel z UL
FDV za namestnico.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.10.:
Senat UL imenuje Jureta Karlina z UL EF za člana iz vrst študentov v Komisijo za socialno
ekonomska vprašanja študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.11.:
Senat UL imenuje Saro Danilovsko z UL PEF za članico iz vrst študentov v Komisijo za študente s
posebnim statusom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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SKLEP št. 4.12:
Senat UL imenuje dva predstavnika iz vrst študentov za člana v Statutarno komisijo, in sicer Ajasa
Midžana z UL PF in Aljona Kerca z UL PF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.13:
Senat UL imenuje Tima Prezlja z UL BF za člana iz vrst študentov v Habilitacijsko komisijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.14:
Senat UL imenuje Lauro Koudela z UL FDV za članico iz vrst študentov v Komisijo za kakovost.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.15:
Senat UL imenuje Nežo Podjavoršek z UL FF za članico iz vrst študentov v Komisijo za razvoj
knjižničnega sistema.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.16:
Senat UL imenuje Marka Stojimirovića z UL FRI za člana iz vrst študentov v Komisijo za razvoj
informacijskega sistema.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje nadomestnega člana Statutarne komisije UL:
SKLEP št. 4.17:
Senat UL imenuje prof. dr. Emila Erjavca, v skladu s predlogom UL BF, za nadomestnega člana
Statutarne komisije UL, in sicer za čas odsotnosti prof. dr. Davorina Gazvode, od 23. 1. 2018 do 30. 4.
2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje Habilitacijske komisije UL in določitev mandata ter nalog
Rektor je na začetku tega dela točke obrazložil predlog za imenovanje članov Habilitacijske komisije UL.
Želja vseh je, da bi obstoječa komisija čim prej zaključila z delom in da bi se imenovala nova. Kljub temu,
da je v teku postopek spremembe 56. člena Statuta UL, bi bilo dobro, da se nova Habilitacijska komisija
čim prej formira in ko bo sprememba Statuta UL sprejeta, se bo enostavno dopolnilo komisijo še s tremi
člani. Zamišljeno je tako, da bi bil en dodaten član s področja umetnosti, drugi s področja športa in tretji
s področja družboslovja. Takšna je namera vodstva univerze glede oblikovanja Habilitacijske komisije,
vseeno pa je predlog, da se imenuje komisija po trenutnem Statutu UL, po sprejemu sprememb Statuta
UL pa se le ta preoblikuje na način, kot je bil predstavljen.
Prof. dr. Metka Tekavčič je pri imenovanju Habilitacijske komisije UL poudarila, da je glede tega že podala
svoje mnenje, na eni izmed prejšnjih sej in povedala, kakšna je situacija na njihovi članici tudi z vidika
mednarodnih akreditacij. Mislila je, da so na delovni skupini dekanov dosegli soglasje in da bodo v
prihodnje tako ravnali. Na predlagan sklep ne morejo privoliti, hkrati pa je opomnila na to, da bosta v
komisiji dva predstavnika članice UL BF, z opombo, da se sicer zaveda, da mora predstavnik študentov
ravnati v skladu z mnenjem Študentskega sveta UL. Povedala je, da se ne strinja s tem, da so druge
komisije, ki se ukvarjajo s študentskimi zadevami, manjvredne, poseben status pa ima le ta Habilitacijska
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komisija UL. Predlagala je, da te predlagane komisije ne imenujejo in da zadevo uredijo tako, da bo veljalo
enako za vse komisije.
Prof. dr. Miha Humar je povedal, da je študenta (ki prihaja z UL BF) predlagal Študentski svet UL po
lastni pobudi in da članica UL BF nima nič pri tem.
Rektor je odgovoril, da so s spremembo Statuta UL zastavili sistem, kako bo zadeva rešena. Treba je
počakati samo na realizacijo. Hkrati je želja, da se Habilitacijska komisija UL čim prej konstituira in
normalno prične z delovanjem. Trenutno je odprtih preko 50 vlog, ki čakajo obravnavo na Habilitacijski
komisiji UL in misli, da je njihova dolžnost, da čim prej vzpostavijo normalne razmere za delovanje.
Prof. Tomaž Gubenšek je vprašal, ali bo komisija že pričela z delom in bo predsednik komisije izvoljen
pred imenovanjem vseh članov komisije. Naknadno pa bodo v komisijo imenovani še tri člani, ki ne bodo
imeli nobene možnosti kandidirati za predsednika te komisije.
Rektor je odgovoril, da bi lahko pustili prosto mesto podpredsednika. Druga možnost pa bi bila, da bi
začasno seje vodil prorektor prof. dr. Matjaž Krajnc. Vsekakor pa je treba komisijo čim prej postaviti v
neko normalno delovanje in treba se je zavedati, da govorimo o mandatu štirih let in misli, da en mesec
ne predstavlja ključnega pomena za delovanje komisije.
Prof. dr. Metka Tekavčič je odgovorila, da je ključnega pomena, ker te tri novi člani ne bodo imeli
možnosti kandidiranja za predsednika.
Rektor je odgovoril, da se lahko dogovorijo, da bi začasno, do polnega članstva komisije, seje vodil
prorektor. S tem dejansko ne bi prikrajšali nikogar.
Na ta predlog rektorja prisotni niso imeli pripomb.
Prof. dr. Metka Tekavčič je dodala, da je treba odstraniti mističnost delovanja te komisije. Komisija mora
spremeniti način dela. To bi zagotovili tako, da bi lahko članice pojasnjevale zadeve na sami komisiji,
enako kot pri vseh ostalih komisijah. To se ji zdi ključno in misli, da tega nismo uredili. Bolj je treba
spremeniti način dela, kot pa sestavo komisije.
Rektor je dodal še, da se bodo spremenila Merila in nadaljeval, da so na delovni skupini dekanov predlagali,
da se v Poslovnik Habilitacijske komisije vključi določba, da bodo imele članice, ki nimajo svojega
predstavnika v komisiji in kadar se obravnava vloga z njihove članice, možnost biti prisotne na tej točki
dnevnega reda. Hkrati pa bi zapisali še določbo, da se mora član komisije, ko se obravnava vloga iz članice,
iz katere prihaja, izločiti iz glasovanja. V nadaljevanju je tudi predlagan sklep, da vse poslovnike delovnih
teles senata potrjuje Senat UL, kar je bilo zdaj prepuščeno samim komisijam.
Prof. dr. Metka Tekavčič je predlagala, da naj se zadeve uredijo hkrati, sploh, če gre za tako majhen
enomesečni ali dvomesečni zamik.
Rektor je še enkrat poudaril, da gre pri tej zadevi za enomesečni zamik v štiriletnem mandatu.
Prof. dr. Marko Petrič je vprašal, kdaj bo sklep začel veljati, ker je za naslednjo sejo že vse pripravljeno.
Rektor je povedal, da mandatno obdobje članov delovnih teles traja od konstituiranja komisije, do konca
štiriletnega mandata Senata UL.
Rektor je pred glasovanjem o predlogu sklepa prisotne senatorje vprašal, ali se strinjajo s tem, da bi danes
imenovali novo Habilitacijsko komisijo UL. Večina prisotnih se je s tem strinjala.
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SKLEP št. 4.19:
Senat UL je imenoval za naslednje mandatno obdobje:
Habilitacijsko komisijo
1. prof. dr. Aleš Vodopivec (UL FA)
2. prof. dr. Martina Ožbot Currie (UL FF)
3. prof. dr. Andrej Bauer (UL FMF)
4. prof. dr. Miha Boltežar (UL FS)
5. prof. dr. Bojan Bugarič (UL PF)
6. prof. dr. Marko Petrič (UL BF)
7. prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar (UL MF)
8. prof. dr. Maja Klun (UL FU)
9. prof. dr. Andrej Pengov (UL VF)
10. prof. dr. Aleš Obreza (UL FFA)
11. prof. dr. Igor Planinc (UL FGG)
12. prof. dr. Igor Saksida (UL PEF)
13. Študent1
Mandatno obdobje članov delovnih teles traja od konstituiranja komisije, do konca štiriletnega mandata
Senata UL. Po preteku mandata Senata UL komisija še naprej opravlja naloge do konstituiranja nove
komisije, ki jo imenuje novi Senat UL.
1
Statut UL določa, da je mandat članov iz vrst študentov eno leto.
Sklep je bil sprejet (2 PROTI, ostali ZA).
SKLEP št. 4.20.:
Senat UL določa naloge Habilitacijske komisije, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.21.:
Senat UL določa, da poslovnike vseh delovnih teles Senata UL sprejme Senat UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Izr. prof. dr. Katja Filipčič (UL PF) je glede predlaganega sklepa št. 4.22 poudarila, da če senat podeli
pooblastilo za odločanje, ne more pooblastila za nazaj umakniti. Pri tem gre za pravno higieno.
SKLEP št. 4.22.:
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.
Sklep je bil sprejet (2 VZDRŽANA ostali ZA).
Dodatno je bilo pri sklepu št. 4.22. pojasnjeno, da ne gre za naloge komisije ampak za posebna pooblastila,
ki jih je Senat UL podelil nekaterim komisijam (npr. KDŠ, KMŠ in KDrŠ).

Ad 5.) Odvzem znanstvenega naslova (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Ad 6.) Sprememba Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije)
Prof. Miran Zupanič je obrazložil predlog sprememb Statuta UL, in sicer:
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Obrazložitev spremembe 52. člena: Predlagamo, da se 23. točka v 52. členu Statuta UL črta, saj v
primeru ohranitve te točke izgubimo pritožbeni organ. Senat UL je bil namreč do zdaj v postopku priznanj
pomembnih umetniških del pritožbeni organ, kar je omogočilo dvostopenjsko odločanje in večjo varnost
kandidatov. V primeru, da ostane določba 52. člena Statuta UL nespremenjena (da torej Senat UL odloča
v postopku podelitve priznanj pomembnih umetniških del), bi to pomenilo tudi večjo obremenitev Senata
UL, saj bi po vsaki seji Komisije za podeljevanje pomembnih umetniških del, prejeli v odločanje vloge, ki
so bile obravnavane na zadevni komisiji.
Obrazložitev spremembe 76. člena (Akademski zbor): Uskladitev z ZViS, ki te določbe ne vsebuje
več.
Prof. dr. Mitjan Kalin je vprašal, ali to pomeni, da bodo morali imeti 200 članov v Akademskem zboru?
Rektor je odgovoril, da ne, da bodo lahko imeli manjšega.
Obrazložitev spremembe 190. in 193. člena: Poenostavitev postopkov sprejema Statuta UL, v kolikor
gre za redakcijske spremembe ali spremembe statuta zaradi uskladitve z zakonodajo.
Poudaril je, da gre pri vseh spremembah za manjše spremembe, zato se postopek za spremembo vodi v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rektor je na podlagi tega dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 6.1.:1
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 52. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017,
s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v
Ljubljani z dne 22. 1. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 22. 2. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:2
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 76. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017,
s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v
Ljubljani z dne 22. 1. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 22. 2. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.3.:3
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 190. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
4/2017, s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze
v Ljubljani z dne 22. 1. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 22. 2. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
3 Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
1
2
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SKLEP št. 6.4.:4
Senat UL sprejme predlog besedila spremembe 193. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
4/2017, s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze
v Ljubljani z dne 22. 1. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 190. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 22. 2. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Glede predloga spremembe 56. člena Statuta UL je prof. Miran Zupanič povedal, da je Statutarna komisija
na seji, dne 22. 1. 2018, sprejela naslednji sklep: Statutarna komisija UL ne podpira predloga spremembe
56. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki). Sklep je bil sprejet
s 5 glasovi za in 4 proti.
Prof. Miran Zupanič je dodal, da komisija ne želi ovirati UL pri razvoju, vendar predlagane spremembe
niso mogli sprejeti, ker ni bilo novih argumentov za sprejem. Iskali pa so primerne rešitve in meni, da so
pri tem konstruktivno razpravljali.
Rektor je povedal, da je imela Statutarna komisija največ težav s tem, da ni bilo omejenega števila članov
komisije in s tem, da v predlogu spremembe ni bilo opredeljenih področij. Glede na pomislek Statutarne
komisije UL je rektor Senatu UL predlagal nov predlog spremembe 56. člena Statuta UL, in sicer:
»Habilitacijska komisija ima največ 13 16 članov.
V komisiji so najmanj po en predstavnik z umetniškega področja, področja biotehnike, medicine in
veterine ter najmanj po dva predstavnika s področja družboslovja, humanistike, naravoslovja in tehnike,
ki jih predlagajo senati članic. Član habilitacijske komisije je tudi predstavnik študentov.
Člane habilitacijske komisije izvoli senat univerze za dobo štirih let.
Član habilitacijske komisije je redni profesor, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v senat univerze.«
Prof. dr. Milan Žvan je rekel, da pogreša v članstvu komisije zastopanost področja šport. Rektor je
odgovoril, da ne želi odpirati razprave o vključitvi novih področij, se bo pa z dodatnimi člani odprla
možnost, da bo imenovan tudi predstavnik UL FŠ ter da pričakuje predlog za člana z njihove članice.
Prof. dr. Metka Tekavčič je dodala, da bi se morale zadeve naenkrat urediti in da je ponavadi tako, da se
zadeve odložijo in se na njih pozabi.
Rektor je povedal, da je ta predlog kompromis, s katerim ne podiramo ničesar, dodajamo pa fleksibilnost.
Prof. Miran Zupanič je povedal, da je njegovo osebno mnenje takšno, da je ta nov predlog spremembe
statuta optimalen, ker ne podira razmerij med področji, hkrati pa je omejeno tudi število članov.
SKLEP št. 6.5.:5
Senat UL sprejme osnutek spremembe 56. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017, s
spremembami, dopolnitvami in popravki), kot ga je podal rektor. Postopek za spremembo Statuta UL se
nadaljuje v skladu z določili 191. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 22. 2. 2018.
Sklep je bil sprejet (2 PROTI, ostali ZA).

4
5

Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.
Statut UL določa, da rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki ne sme biti krajši od 15 dni.
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Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica
predsednika komisije)
Izr. prof. dr. Katja Filipčič je predstavila poročilo o delu Komisije za dodiplomski študij, kot sledi iz
gradiva, ki je bilo priloženo na sejo.
K točki 6 poročila o delu Komisije za dodiplomski študij je dodala, da je komisija obravnavala predlog za
spremembe enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura UL FA. Komisija je ta predlog
potrdila (ne soglasno). Glede navedenega je dodala, da sta se članici UL FA in UL FRI dogovorili, da ime
ostaja enako, prav tako učni načrt. Nosilec predmeta in sonosilec predmeta pa sta v pristojnosti članice,
tako da ta dogovor med članicama v ničemer ne spreminja sklepa komisije oz. vanj ne posega.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s konstitutivne in 1. redne seje
KDŠ dne 9. 1. 2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
SKLEP št. 7.:
Senat potrdi spremembe predbolonjskih dodiplomskih študijskih programov Univerze v Ljubljani, ki so
nastale zaradi uskladitve klasifikacije programov po področjih KLASIUS-P-16 kot posledica uvedbe
spremembe Uredbe o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni
list RS, št. 46/06 in 8/17).
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc je predstavil poročilo o delu Komisije za magistrski študij, kot sledi iz gradiva, ki
je bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 2. seje z dne 11. 1.
2018 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Filozofske fakultete za podpis aneksa
h konzorcijski pogodbi o izvajanju skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kreol – Kulturna
raznolikost in transnacionalni procesi.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za družbene vede za podpis
konzorcijskega sporazuma o izvajanju skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Človekove
pravice in demokratizacija.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
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Ad 11.) Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (izr. prof. dr. Vesna Leskošek (pritožba dr. Igorja
Dobovška), prof. dr. Matjaž Mikoš (pritožba dr. Nadje Gnamuš))
Ad 12.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
SKLEP št. 12.1.:
Senat UL imenuje Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Bioznanosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 12.2.:
Senat UL potrjuje zamenjavo člana Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Varstvo okolja prof. dr. Mitjo Brillyja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in za novega
člana imenuje doc. dr. Simona Rusjana s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 13.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.20 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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