Številka: 031-4/2018
Datum: 25. 04. 2018
ZAPISNIK
7. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 24. 4. 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, izr. prof. Domen FRAS, ALUO, prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK,
UL AGRFT, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, 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, prof. dr. Bojan OREL, UL FRI,
prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof. dr. Anton RAMŠAK, UL FMF, doc. dr. Andrej
STARC, UL ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, UL FU, prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT, prof. dr. Igor
ŠVAB, UL MF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr.
Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Klemen DUCMAN, UL FMF, Laura KOUDELA, UL FDV, Eva
LIPNIK, UL NTF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF in Rok SMREKAR, UL EF
- (28 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Miha HUMAR, UL BF, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, izr. prof.
dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, izr. prof. Marko VATOVEC, UL
AG, študentka 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. Jurij Jaklič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof.
dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ; prof. dr. Emil Erjavec, UL BF, izr. prof. dr. Matija Jezeršek, UL FS,
prof. dr. Gregor Majdič, UL VF, prof. dr. Marko Pahor, UL EF – nadomeščajo senatorje; Mihaela Bauman
Podojsteršek, gl. tajnik, Teja Velkavrh,– rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Tanja Žužek, Sergeja Mitič, Marija Klančišar - vsi rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 7. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Določitev dnevnega reda 7. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 6. seje z dne 27. 3. 2018
Poročilo rektorja:
- Dopolnitev sklepa Senata UL št. 4. 3 z dne 27. 3. 2018 (pooblastila senatom članic)
- Povečanje števila vpisnih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih
študijskih programov v študijskem letu 2018/2019
Razvojni cilji za pridobitev sredstev RSF (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v
Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze v Ljubljani
(prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Poslovnik o delu komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost UL (prof. dr. Matjaž Krajnc,
prorektor)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik 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. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Imenovanje poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestne članice Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL
- Imenovanje nadomestnega člana Komisije za pritožbe študentov UL
- Imenovanje novega člana Komisije za študente s posebnim statusom UL
- Imenovanje predstavnikov študentov
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema predlagani dnevni red 7. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 6. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor in prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica)
Dopolnitev sklepa Senata UL št. 4. 3 z dne 27. 3. 2018 (pooblastila senatom članic)
Senat UL je na svoji 6. seji, dne 27. 3. 2018 sprejel naslednji sklep:

»SKLEP št. 3.4.
Senat UL pooblasti Senate članic za potrjevanje sprememb sestavin učnih načrtov v vseh akreditiranih študijskih
programih. Članice so pooblaščene za potrjevanje sprememb vseh sestavin učnih načrtov razen naslednjih:
- študijski program in stopnja,
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- univerzitetna koda predmeta,
- ime predmeta/učne enote,
- vrsta predmeta/učne enote,
- letnik in smer (če ta obstaja),
- število kreditnih točk pri predmetu/učni enoti.
Kadar članica v akreditiranem študijskem programu prve ali druge stopnje ter v študijskem programu za
izpopolnjevanje zamenja nosilca predmeta/učne enote, ki je z druge članice, je potrebno pridobiti soglasje članice,
s katere dosedanji nosilec predmeta/učne enote prihaja.
Predlagani sklep zamenja sklep Senata UL št. 3.2 z dne 17. 12. 2013.
Sklep je bil soglasno sprejet.«

Komisija za magistrski študij UL se je na zadnji seji seznanila s sklepi Senata UL o pooblastilih komisijam
Senata UL in senatom članic z dne 27. 3. 2018.
Opozorili so, da novo pooblastilo senatom članic (sklep Senata UL št. 3.4 z dne 27. 3. 2018) ne obvezuje
članic, da pri spremembi neobveznih vsebin v učnem načrtu predmeta pridobijo soglasje članice, iz katere
prihaja nosilec predmeta, kot jih je obvezovalo predhodno sprejeto pooblastilo (z dne 17. 12. 2013).
Iz razprave je bilo razvidno, da članice ta stavek potrebujejo oz. uporabljajo v svojih postopkih:
»V primeru, da je nosilec predmeta sodelavec z druge članice, je pri spremembi neobveznih vsebin pri
tem predmetu potrebno pridobiti soglasje članice, s katere je nosilec predmeta.«
V skladu z navedenim se sklep 3.4 z dne 27. 3. 2018 dopolni z besedilom, ki velja za študijske programe
prve in druge stopnje:
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL sprejme dopolnitev sklepa 3.4 z dne 27. 3. 2018, in sicer tako, da se na koncu doda besedilo: »V
primeru, da je nosilec predmeta sodelavec z druge članice, je pri spremembi neobveznih vsebin pri tem
predmetu potrebno pridobiti soglasje članice, s katere je nosilec predmeta.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Gradivu za sejo se priloži čistopisa sklepov glede pooblastil študijskim komisijam in članicam univerze.
Povečanje števila vpisnih mest za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih
študijskih programov v študijskem letu 2018/2019
Članice UL so bile z dopisom št. 701-3/2018-1 z dne 9. 4. 2018 pozvane, da skladno z 28. členom
Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 4/16, 3/17 in 4/18) sprejmejo
morebitne sklepe o povečanju števila razpisanih mest, kjer število prijavljenih kandidatov za vpis v
dodiplomske študijske programe prve stopnje in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v
prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10 ali več odstotkov.
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Ljubljani je do 19. 4. 2018 prejela tri predloge za
povečanje števila vpisnih mest, in sicer za interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve
stopnje Multimedija, ki ga izvajata UL Fakulteta za elektrotehniko in UL Fakulteta za računalništvo in
informatiko ter za dvopredmetna univerzitetna študijska programa prve stopnje Pedagogika in
andragogika in Kulture vzhodne Azije – smer koreanistika, ki ju izvaja UL Filozofska fakulteta.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.2.:
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Senat UL daje soglasje k predlaganemu povišanju števila vpisnih mest za vpis v prvi letnik naslednjih
študijskih programov:
- interdisciplinarni univerzitetni študijski program prve stopnje Multimedija (s 30 na 35 mest),
- univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Pedagogika in andragogika (s 40 na 50
mest),
- univerzitetni dvopredmetni študijski program prve stopnje Kulture vzhodne Azije – smer
koreanistika (s 15 na 20 mest).
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Razvojni cilji za pridobitev sredstev RSF (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je predal besedo predsedniku Upravnega odbora UL, prof. dr. Borutu Božiču. Pred tem je povedal,
da so to izhodišča za naša pogajanja z ministrstvom. Gre za razvojni steber, kjer govorimo o 4.5 milijonih
evrov na leto. Vsebina teh izhodišč je bila nekajkrat koordinirana s samim ministrstvom in je usklajena.
Pri uradnih pogajanjih se bomo morali dogovoriti za končno številko. Imamo pripravljen program, ki
presega naše maksimalne okvirje, ministrstvo pa pričakuje nekoliko manj od tega in pričakujemo, da bomo
prišli skupaj nekje blizu tega našega maksimuma. Je pa izrednega pomena, da se seznanimo s temi
vsebinami, ker bomo čez tri leta morali o tem poročati.
Prof. dr. Borut Božič je povedal, da je ta pristop, ki ga je ministrstvo izbralo, lahko zelo dober model za
bolj partnersko sodelovanje, ker so bila pogajanja na neki način delovni sestanki v smislu, kaj se pričakuje,
kaj je možno in usklajevanja. V teh izhodiščih so zapisane dejansko stvari, ki jih dejansko počnemo (tudi
tisto, česar nam ne financirajo, čeprav izvajamo).
Naš prvi približek oceni, kar bi lahko šteli po naših mnenjih za razvojno delo, je pri 52 milijonih evrov,
potem smo se približevali tistemu, kar je najbolj verjetno, da bo ministrstvo plačalo in tisto kar je najbolj
verjetno, da bomo brez nekih dodatnih naporov najverjetneje izpeljali. Pristali smo na pogajalskih 14, 15,
16 milijonov evrov, na glavnih zaključnih pogajanjih pa misli, da ne bo nobena težava pridobiti
maksimalno vrednost sredstev, ki so dopustna, da jih naša univerza pridobi (13,5 milijonov evrov).
Pri vsej zadevi je nujno, da vsebinsko tudi stvari izpeljemo, kar obljubljamo v teh izhodiščih. Pogajali smo
se tako, da univerza, kot celota pridobi maksimalna sredstva in nismo gledali na to, katera članica bo lahko
po posamezni točki največ iztržila.
Prof. Tomaž Gubenšek je pri prenosu znanja (2. in 3. stran pripravljenih izhodišč) predlagal, da se vključi
tudi umetniško področje.
Rektor je povedal, da bomo dodali in pregledali po celotnem besedilu, ali je še kje izpadlo umetniško
področje.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, da ga pri preglednici zanima dinamika letnic oz. koliko je ta časovnica
fiksna v pogajanjih? Rektor je povedal, da bi se verjetno morali držati enakih zneskov vsako leto in ni
dovolj manevrskega prostora, da bi imeli različne zneske v teh treh letih. Preseneča leto 2018, kjer so
izrazito višja sredstva za združevanje programov. Navedeno pomeni, da članice, ki imajo združene
programe, dobijo nesorazmerno manj sredstev. Potem dejansko ne bo želje po združevanju, če dobimo
za to manj finančnih sredstev.
Rektor je povedal, da je v načrtu združevanje programov na UL FF in zato je tudi tukaj največje število.
Druge članice nimajo takšnih možnosti, kot so na UL FF, saj lahko ta doseže največje število pri
združevanju programov.
Prof. dr. Borut Božič je povedal, da število 52 milijonov evrov ni izmišljeno število. To je tisto, kar bi mi
dejansko potrebovali za vse, kar delamo. Potem smo zmanjševali tam, kjer je bolj tvegano, ohranili pa
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tisto, kar že poteka. Končna razdelitev dinamike je izrazito finančna. Letno bomo dobili fiksno višino
finančnih sredstev. Notranja delitev pa bo potekala po dogovoru, znotraj UL.
Prof. dr. Milan Žvan je povedal, da je v seštevku videti številka visoka, ampak ko pogleda posamezne
postavke po vsebinah, se mu ne zdi veliko. V skladu z navedenim je vprašal, ali so tu možni še kakšni
popravki, ali je dokument že zaključen. Dodal je še, da je prvi cilj - izboljšanje študijskih programov se
osredotoča na povezovanje kompetenc s potrebami v delovnem okolju, v združevanju študijskih
programov in povečevanju interdisciplinarnosti ter ustvarjanje generičnih znanj, ki diplomantom
omogočajo usvajanje splošnih znanj in nato ustrezno prilagajanje na hitro spreminjajočem se trgu na
zahteve v prihodnosti, ki danes niti niso s strani delodajalcev jasno izražene, po drugi strani pa je nujno
nenehno prilagajanje študijskih programov tako razvoju znanosti kakor tudi potrebam trga. Vse skupaj je
tako povezano z nekimi dejavniki, na katere nimamo vpliva in ga zanima, ali se bodo tudi ti zunanji subjekti
prilagodili tem potrebam, ki jih naš program zahteva.
Rektor je odgovoril, da na zunanje dejavnike nimamo vpliva. Je pa poudaril, da je to razvojni steber, ki
predstavlja relativno majhen znesek v celotnem znesku, ki ga dobimo. Vsebine, ki so tukaj zapisane pa so
bile predlagane s strani ministrstva.
Prof. dr. Milan Žvan je povedal, da je postavil takšno vprašanje zato, ker se mu zdijo ta izhodišča nekoliko
preambiciozna. Glede na to, da bo treba poročati, je izrazil skrb nad tem, da ne bomo dosegli zastavljenih
ciljev.
Rektor je povedal, da bo šla naša interna delitev nekoliko drugače, ampak vseeno bo treba čez tri leta
dokazati, da smo kot univerza dosegli to, kar obljubljamo. Mogoče pa to vprašanje zadeva bolj temeljni
steber financiranja, kjer imamo velike težave.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je vprašala od kod število, da bomo izvajali pet programov v tujem jeziku.
Prof. dr. Borut Božič je povedal, da že zdaj delamo bistveno več, kot imamo plačano iz proračuna, zato
smo v ta izhodišča želeli vključiti stvari, ki se že izvajajo. Dejansko ta razvojni steber nam ne predstavlja
nekega izrazitega novega razvoja za stvari, ki bi se jih zdaj šele začeli odločati.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL potrjuje izhodišča za pogajanje z MIZŠ, s popravki iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je po sprejetju sklepa pod to točko predstavil še, kako naj bi potekala delitev sredstev na članicah.
Na začetku smo postavili kompleksen sistem, preko katerega bi zbirali podatke na podlagi kazalcev in
preko tega delili sredstva po članicah. Na kolegiju rektorja je bil dan predlog, da to poenostavimo. Del
razvojnih sredstev bi razdelili po principu proporcionalnosti, glede na temeljni steber. Tukaj naj bi bilo
več t.i. fondov – en (A steber) na nivoju univerze , drugi (B steber) bi bil znanstvena/umetniška odličnost,
tretji (C steber) pa bi bilo razdeljevanje sredstev po linearnemu principu. V fond na nivoju univerze bi
vzeli vsebine, ki so bile že zdaj definirane (npr. Leto plus, novi interdisciplinarni študijski programi,
izobraževanje učiteljev). Kar se tiče razdeljevanja sredstev po linearnem principu (C steber), bi z vsako
članico sklenili poseben dogovor, v katerem bo navedeno, kaj bo naredila iz nabora vsebin, ki ga bomo
dogovorili z ministrstvom.
Prof. dr. Roman Kuhar je vprašal, koliko sredstev ima B steber?
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Rektor je odgovoril, da je ocenjeno 1.5 milijona za znanstveno odličnost in 200.000 evrov za umetniški
del.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je pri znanstveni odličnosti vprašala, ali ostaja H indeks. Rektor je odgovoril,
da H indeks ostaja in to ustvari bistveno manjše razlike med članicami.
Prof. dr. Marko Pahor je dodal, da vidi z vidika UL težavo pri linearni delitvi sredstev. Gre za relativno
majhna sredstva, ki se bodo razdelila med članicami. Več ciljev pa je takih, ki zajemajo lump sum. Predlaga,
da naj članice s projekti kandidirajo za ta denar.
Rektor je odgovoril, da bi na ta način to težko izvedli do novega leta.
Prof. dr. Borut Božič je dodal, da letos ne bomo delali velikih razlik med članicami glede financ, ampak je
cilj, da čim več realiziramo.
Rektor je zaključil razpravo s tem, da bo do majskega kolegija dekanov pripravljen točen izračun (tudi za
B steber). Prav tako bodo na kolegij vabljeni tudi člani Komisije za sistem financiranja UL.

Ad 5.) Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze
v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da na podlagi prejete pobude članice predlagamo dopolnitev Pravilnika o izogibanju
nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani. Članice UL so opozorile,
da je določba 8. člena problematična, saj omogoča širjenje primerov, v katerih se šteje, da je soglasje UL
dano.
Določbo se lahko razume tako, da lahko delavec UL brez vednosti in odobritve delodajalca, do višine
5.000 EUR bruto zaslužka letno, dela raziskovalno, strokovno ali pedagoško delo (z izjemo izvajanja
predmeta na študijskih programih). Delavec lahko opravlja konkurenčno delo kratkotrajne narave drugje,
saj se šteje, da je soglasje UL dano. Takšna ureditev je za raziskovalno področje nesprejemljiva, poleg tega
pa finančna omejitev (»5.000 EUR bruto«) ali omejitev trajanja (»delo kratkotrajne narave«) ni zagotovilo,
da gre za majhen angažma, še manj pa, da ne gre za pomembno konkurenčno aktivnost.
Posamezni delavci bi za druge (izven UL) želeli opravljati tudi tako konkurenčno delo, ki bi ga lahko
opravili in morali opraviti v okviru dela na fakulteti. Delavec lahko tako s fakultete povsem legalno odnese
pomembna znanja in posledično lahko skupina zainteresiranih prevzame cel projekt in ga izvede izven
UL.
Iz navedenih razlogov predlagamo dopolnitev 8. člena Pravilnika z naslednjim besedilom (dopolnitev
besedila člena je zapisana podčrtano):
»8. člen
(Delo kratkotrajne narave)
Ko gre za primer dela kratkotrajne narave, lahko delavec UL izven UL v lastnem imenu opravlja to delo na podlagi
vabil za posamezna predavanja, naročil za izdelavo strokovnih mnenj, recenzij ipd., katerih skupna pogodbena
vrednost v koledarskem letu ne preseže 5.000 EUR bruto. Za te primere se šteje, da je soglasje UL dano.
Za delo kratkotrajne narave se ne šteje izvedba posameznega predmeta ali dela predmeta na drugem visokošolskem
zavodu.
Za delo kratkotrajne narave se ne šteje sodelovanje delavcev pri visokošolskih študijskih programih in
raziskovalnem delu na drugih institucijah na področjih, ki predstavljajo konkurenčno dejavnost članici. V takih
primerih je potrebna predhodna pridobitev soglasja za opravljanje takega dela.«
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Predlog je Statutarna komisija obravnavala in potrdila na seji dne 13. 3. 2018. SVIZ je dne 27. 3. 2018
poslal mnenje glede spremembe in prosil, da se zadeva umakne iz marčevske seje Senata UL. Točko smo
takrat umaknili z dnevnega reda Senata UL in na SVIZ poslali opredelitev do njihovega mnenja. Dopis
SVIZ in naš odgovor ste prejeli v gradivu za današnjo sejo.
V skladu z navedenim je rektor dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.1.:
Senat UL sprejme spremembo 8. člena Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za
opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Kar se tiče predloga UL BF glede priloge Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za
opravljanje dela izven UL, je prof. dr. Matjaž Mikoš predlagal, da se sklep umakne iz današnjega
glasovanja. Osnova za pripravo teh seznamov so bile dejavnosti, za katere so članice registrirane. V tem
primeru gre za dejavnost M 71. Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in
analiziranje.
Članica UL BF ima pod M 71. registrirane naslednje dejavnosti:
M 71.111
Arhitekturno projektiranje
M 71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
V predlogu, ki so ga posredovali z UL BF pa ni vključeno teh dejavnosti.
UL FS je v prvem predlogu seznama, aprila 2016, izpustila dejavnost M 71. Senat UL se takrat s tem ni
strinjal in zaprosil UL FS, da dopolni seznam, tudi s to dejavnostjo. Maja 2016 je Senat UL sprejel
dopolnitev seznama UL FS, ki je vključevala dejavnosti, ki spadajo pod M 71. UL FF, UL FA, UL FGG
imajo v seznamih zapisano dejavnost M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje. UL BF, ki ima tudi to v registraciji pa v predlaganem seznamu, tega ne navaja. V skladu z
navedenim prosi, da UL BF M 71. vključi v ta seznam.
Rektor se je strinjal s predlaganim, da se sklep umakne z glasovanja in se UL BF pozove, da dopolni
predlagan seznam, in sicer z vključeno dejavnostjo M 71 (tiste, ki jih imajo registrirane pod to številko).

Ad 6.) Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze v
Ljubljani (prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica)
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, je predstavila Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in
mednarodno sodelovanje UL, kot sledi iz priloge. Povedala je, da je bil poslovnik sprejet tudi na komisiji.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:

7

Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje Univerze
v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poslovnik o delu komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost UL (prof. dr. Matjaž
Krajnc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predstavil Poslovnik o delu Komisije za raziskovalno in razvojno
dejavnost UL, kot sledi iz priloge. Povedal je, da je bil poslovnik sprejet tudi na komisiji.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu komisije za raziskovalno in razvojno dejavnost.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu, kot sledi iz gradiva, ki je
bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 3. redne seje KDŠ dne 10. 4.
2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.

Ad 9.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu, 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 s 4. seje z dne 12. 4.
2018 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik)
Ad 11.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik)
Ad 12.) Imenovanje poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Ad 13.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
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Imenovanje nadomestne članice Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL
SKLEP št. 13.1.:
Senat UL sprejme predlog UL PF in za obdobje od 24. 4. 2018 do 3. 12. 2018 začasno imenuje go. Alenko
Peterka z UL PF kot nadomestno članico Komisije za razvoj knjižničnega sistema. Ga. Alenka
Peterka bo v navedenem terminu nadomeščala imenovano članico komisije, go. Ireno Kordež z UL PF,
z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje nadomestnega člana Komisije za pritožbe študentov UL
SKLEP št. 13.2.:
Senat UL sprejme predlog UL TEOF in v času večmesečne odsotnosti doc. dr. Tanje Pate začasno
imenuje doc. dr. Igorja Bahovca kot nadomestnega člana Komisije za pritožbe študentov UL. Doc.
dr. Igor Bahovec bo v navedenem obdobju nadomeščala imenovano članico komisije, doc. dr. Tanjo Pate,
z vsemi pravicami in dolžnostmi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje novega člana Komisije za študente s posebnim statusom UL (na mesto prejšnjega
člana komisije)
SKLEP št. 13.3.:
Senat UL sprejme predlog UL TEOF, da se za člana Komisije za študente s posebnim statusom UL
namesto as. dr. Ive Nežič Glavica imenuje as. Borut Pohar do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Imenovanje predstavnikov študentov
SKLEP št. 13.4.:
Senat UL imenuje Miho Jurančiča z UL FS za člana iz vrst študentov v Komisijo za Prešernove
nagrade študentom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.5.:
Senat UL imenuje Tilna Gorenška z UL FDV za člana iz vrst študentov v Programski svet Varstvo
okolja.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 14.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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