Številka: 031-5/2018
Datum: 30. 05. 2018
ZAPISNIK
8. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 29. 05. 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. mag. Lucija MOČNIK RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof.
Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Miha HUMAR, UL BF, prof. dr. Mitjan KALIN, FS,
prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL FDV, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, 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,
prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT, prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF,
izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Milan ŽVAN,
UL FŠ, študenti: Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, UL PEF, Laura KOUDELA, UL FDV, Eva LIPNIK, UL
NTF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, UL FU,
prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP, študenta Klemen DUCMAN, UL FMF, in Rok SMREKAR, UL
EF.
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, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ,
prof. Miran Zupanič, pred. Stat.kom, doc. dr. Hotimir Tivadar, pred. KŠPP; prof. dr. Maja Klun, UL FU,
prof. dr. Marko Pavliha, UL FPP – nadomeščajo senatorje; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ rektorat;
Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Staška Mrak Jamnik, Saša Fidler Duronjič,
Urša Lavrič, Aleš Košir- vsi rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 8. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.

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

Določitev dnevnega reda 8. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 7. seje z dne 24. 4. 2018
Poročilo rektorja
Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)
- spremembe Statuta UL in Priloge k Statutu UL,
- osnutek besedila spremembe 52. člena Statuta UL.
Pravilnik o študentih s posebnim statusom (izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, predsednik komisije)
Sprememba Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven UL (prof. dr. Igor
Papič, rektor)
Pravilnik o razvojnih nazivih na UL in spremembe Meril za volitve v nazive (5.a člen) (prof. dr.
Matjaž Krajnc, prorektor)
Poslovnik Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov UL (prof. dr. Tanja Dmitrović,
prorektorica)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Kadrovske zadeve:
- imenovanje nadomestnega člana Habilitacijske komisije UL
Razno

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 8. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 10 in 11 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 7. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je poročilo začel z informacijo glede delitve sredstev. Na kolegiju dekanov, ki je bil na UL PF, je
bilo praktično že dogovorjeno, kako naj bi se sredstva delila po članicah. Z MIZŠ smo šele pred kratkim
dobili sklep o financiranju, kjer je določeno, koliko znaša fiksen in koliko variabilen del financiranja
temeljnega stebra. Predlog je, da znanstveno in umetniško odličnost delimo iz variabilnega dela. Naš
razvojni steber bi razdelili po linearni delitvi. Komisija UO UL za delitev sredstev se je sestala in je
pregledala elemente za delitev sredstev. Dekanom bomo poslali nove izračune, na junijskem kolegiju
dekanov bi jih potrdili.
Glede Poslovnega informacijskega sistema (PIS) je rektor povedal, da je DKOM ugodila ponudniku in
razveljavila našo odločitev. Obrazložitev te odločbe je nenavadna, saj v velikem delu pritrjuje izvedbi
postopka na UL, nakar sklepno razveljavi odločitev UL. Razmišljamo, kako postopati naprej. V najkrajšem
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možnem času bomo o tem obvestili članice. Nimamo možnosti pritožbe, plačati pa moramo takso v višini
50.000 EUR.
Rektor je prisotne seznanil s pobudo Rektorske konference za ustavno presojo Zakona o visokem šolstvu,
ki jo bo v sredo obravnavala pristojna komisija Državnega sveta RS. Povedal je, da absolutno ni bil namen,
da bi rektor/dekani imeli proste roke pri odločanju, še manj, da bi uvedli šolnine. Predvsem je želja, da
zmanjšamo birokratsko vmešavanja države v delovanje univerze. Dodal je še, da je zaradi vzpostavitve
konstruktivne razprave umaknil podporo, prav tako jo je, kot svetnica v DS, umaknila prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak. Verjetno bo pobuda za ustavno presojo umaknjena z dnevnega reda seje Državnega
sveta RS.
SEZNANITEV:
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja.

Ad 4.) Spremembe Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik
komisije)
Spremembe Statuta UL
Prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL, je predstavil spremembe Statuta UL.
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 10.
alineja 74. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»-odloča o odvzemih vseh strokovnih in znanstvenih naslovov, razen o odvzemu znanstvenega naslova
doktor znanosti«.
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 94.
člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»Študent lahko v skladu z zakonom pridobi poseben status ali status študenta s posebnimi potrebami.
Status pridobi študent s sklepom pristojnega organa članice na podlagi vloge v skladu s pravilnikom
univerze, ki ga sprejme senat univerze.
Članica s pravili opredeli način opravljanja študijskih obveznosti študentov s statusom iz prejšnjega
odstavka tega člena.«
Predlagani spremembi sta bili v obravnavi na članicah UL. Članice UL v roku, ki je bil postavljen, niso
predlagale sprememb besedila v amandmajski obliki. Statutarna komisija je obravnavala spremembi na
svoji seji dne 14. 5. 2018 in sprejela sklep, da posreduje spremembi Senatu UL in Upravnemu odboru UL
v sprejem.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL glasuje o celotni spremembi členov, ki se spreminjajo.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejme spremembe Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z dne 14. 5. 2018,
ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Priloga k Statutu UL – sprememba dejavnosti
Prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL, je predstavil spremembo dejavnosti UL EF. UL
EF želi prevzeti v upravljanje lastne parcele št. 462/1, 465/1, 466/7, 513/1, 512/8, 833/1, K.O. 1736
Brinje I, kupljene iz tržnih sredstev in v naravi predstavljajo asfaltirano parkirišče, ki je oddano v poslovni
najem, najemnik pa izvaja storitev opravljanja dejavnosti parkirišč.
Želijo omogočiti udobno parkiranje 24/7, zagotoviti nove oblike mobilnosti ter dodatne storitve, ki jih v
okolici fakultete trenutno ni možno dobiti oz. so te odvisne predvsem od volje zunanjih izvajalcev in
ponudnikov parkirnih prostorov.
Novi poslovni model jim bo omogočal pridobivanje dodatnih prihodkov iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu, ki jih bodo namenili za zagotavljanje še višje kakovosti pedagoškega procesa, za
izpolnjevanje zahtev mednarodnih akreditacij na različnih področjih delovanja fakultete ter za vzdrževanje
stavbe UL EF.
Seznam predlaganih dopolnitev dejavnosti UL EF je potrdil UO EF na seji dne 13. 2. 2018 in senat UL
EF na seji dne 26. 2. 2018. Predlagano spremembo je potrdila tudi Statutarna komisija UL, na svoji seji
dne 14. 5. 2018.
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejme predlog dopolnitve Priloge 2 k Statutu UL v skladu s predlogom UL EF in čistopis
Priloge 2 k Statutu UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Osnutek besedila spremembe 52. člena Statuta UL
Prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL, je predstavil osnutek besedila spremembe
52. člena Statuta UL.
V Statutu Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS št. 4/2017 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 18.
alineja 52. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»v enakem besedilu, kot Upravni odbor UL sprejme poslovno poročilo in poročilo o kakovosti
(samoevalvacijsko poročilo),«
Sprememba je bila predlagana zato, ker v praksi že sedaj Senat UL sprejme poslovno poročilo s poročilom
o kakovosti. Osnutek besedila spremembe je obravnavala tudi Statutarna komisija UL na svoji seji dne 14.
5. 2018 in predlagala, da se postopek nadaljuje v skladu s 191. členom Statuta UL (velike spremembe).
SKLEP št. 5.:
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 14. 5. 2018, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 191. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 19. 6. 2018.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Pravilnik o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani (izr. prof. Hotimir
Tivadar, predsednik komisije)
Izr. prof. Hotimir Tivadar, predsednik Komisije za študente s posebnim statusom, je predstavil Pravilnik
o študentih s posebnim statusom na UL. Komisija za študente s posebnimi potrebami, ki je bila sklicana
v prejšnjem mandatu, je predlagala, da se nov pravilnik pripravi na osnovi Pravilnika o študentih s
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posebnim statusom, ki je bil potrjen na Senatu UL 16. 9. 2014 in bo prenehal veljati z uvedbo novega
pravilnika. Predlog novega pravilnika je bil v javni obravnavi na članicah do 18. 9. 2018 Na podlagi
predlogov članic je bil predlog pravilnika preoblikovan in vsebinsko dopolnjen. Dne 2. 11. 2017 je bil v
Uradnem listu RS objavljen nov Zakon za urejanje položaja študentov, ki je začel veljati 17. 11. 2018.
Pravilnik je bil na podlagi določb zakona vsebinsko dopolnjen. Zakon v 7. členu napoveduje, da »Postopke
in podrobnejši način izvrševanja pravic iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za visoko
šolstvo.«, vendar naveden pravilnik do roka, predvidenega z zakonom, še ni bil objavljen, zato se po
sprejemu tega pravilnika predvidevajo še dopolnitve pravilnika UL.
ŠS UL je predlog pravilnika o študentih s posebnim statusom na UL obravnaval in ga z dopolnitvami
sprejel na 3. korespondenčni seji ŠSUL, ki je potekala med 27. 2. in 1. 3. 2018.
Komisija za študente s posebnim statusom UL je predlog pravilnika potrdila in ga posredovala v nadaljnjo
obravnavo Statutarni komisiji UL.
Statutarna komisija je predlog obravnavala na seji 14. 5. 2018 in predlagala dva popravka, in sicer v 5. in
9. členu predlaganega besedila (odebeljeno besedilo):
»5. člen
(druge pristojnosti članic)
(1) Članice UL lahko sprejmejo svoje pravilnike in obrazce (vzorca oziroma predloga obrazcev sta v prilogi), s katerimi
natančneje opredelijo postopke pridobitve posebnega statusa in prilagoditve za študenta s posebnim statusom.
(2) Če tako določajo omogočajo nacionalni predpisi, lahko članice UL v okviru postopkov, ki jih vodijo, s
svojimi pravili določijo tudi, da osebam, ki se prijavljajo na študij, dodelijo status kandidata za vpis s posebnim
statusom, pri čemer smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika in pravilnika članice UL glede pogojev in postopka
za pridobitev statusa in posebej določijo način obravnave, ki ga bo kandidat imel pri obravnavi prijave za vpis. O
pogojih, postopku in posebni obravnavi vsako leto posebej obvestijo kandidate v razpisu za vpis. Poseben status
kandidata za vpis preneha z vpisom v študijski program.«
Pojasnilo:
Člen je bil spremenjen zaradi obveznosti obravnave in dodeljevanja statusa kandidatom za vpis na vseh
treh stopnjah, ki jo uvaja Zakon za urejanje položaja študentov.
»9. člen
(pogoji za pridobitev statusa študenta priznanega umetnika)
(1) Študent pridobi status študenta priznanega umetnika, če izpolnjuje naslednja dva pogoja:

ali

-

članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu ali zvezi društev s področja umetnosti, ki se dokazuje s potrdilom
o članstvu ustreznega društva (likovnega, glasbenega, filmskega, plesnega, gledališkega, literarnega, fotografskega
ali drugega) ali status samostojnega umetnika ali kulturnega delavca in

-

avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju javnega umetniškega dela, ki se dokazuje s prejetimi nagradami oz.
priznanji za izjemne dosežke na umetniškem področju, ki jih izdajo podeljujejo ustrezne ustanove na
nacionalnem ali mednarodnem nivoju.
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-

aktivna udeležba v umetniškem projektu.«

Pojasnilo:
Člen je bil spremenjen, ker so člani komisije menili, da je dodan alternativni pogoj diskriminatoren, saj ne
omogoča enake obravnave v enakih situacijah (primerjava športnikov in umetnikov).
Laura Koudela, študentka senatorka, je vprašala, zakaj se je v 9. členu črtalo besedilo »ali aktivna udeležba
v umetniškem projektu«. Mihaela Bauman Podojsteršek je odgovorila, da bi, v primeru, da bi se takšno
besedilo ohranilo, status študenta priznanega umetnika dobili vsi študentje, ki so vpisani v umetniške
akademije, ker že v teku svojega študija aktivno sodelujejo v umetniških projektih. Prisotni senatorji so to
argumentacijo podprli.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme besedilo Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Ljubljani z
upoštevanjem predlogov Statutarne komisije UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Sprememba Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
S spremembo 4. odstavka 20. člena Poslovnika za delo Senata UL, ki se glasi (odebeljeno besedilo): »Potek
sej se posname na trak izključno za pripravo zapisnika in se shrani skupaj z vabilom, gradivom in
zapisnikom seje šest mesecev po seji senata.« želimo nedvoumno zapisati, da se posnetek seje uporabi
izključno kot pripomoček za pripravo zapisnika in se po določenem času šestih mesecev uniči, o čemer
se vodi zapisnik. V praksi smo že zdaj uporabljali posnetek za pripomoček za pripravo zapisnika in smo
ga po šestih mesecih uničili.
Prisotni senatorji so predlagali, da se besedilo člena zapiše tako:
»(1) Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, rektor zaključi sejo.
(2) O sejah senata se vodi zapisnik. Zapisnikar zapisuje v zapisnik:
 podatke o seji (zaporedna številka, datum, ura, kraj),
 imena navzočih in odsotnih članov senata in od teh upravičeno in neupravičeno odsotne,
 predlog dnevnega reda,
 k posamezni točki: predstavitev točke oz. sklic na predstavitev v gradivu, razpravo o točki (kdo,
kaj), predlog sklepa, sprejeti sklep.
(3) Zapisnik redne seje senata mora biti napisan do naslednje redne seje. Zapisnik podpišeta rektor in
glavni tajnik po tem, ko ga senat potrdi.
(4) Potek sej se posname na trak izključno za pripravo zapisnika in se shrani skupaj z vabilom,
gradivom in zapisnikom do potrditve zapisnika na seji senata. Tonski zapis se nato uniči, o čemer
se vodi zapisnik. Senat lahko odloči, da se posamezni tonski zapis seje ne uniči. V tem primeru je potrebno
zagotoviti ustrezno varstvo osebnih podatkov, v kolikor tonski zapis vsebuje osebne podatke.«
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembo Poslovnika za delo Senata UL, v skladu s popravki iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 7.) Pravilnik o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze
v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je predstavil seznam dejavnosti članice UL BF. Ugotovil je, da so primerno dopolnili dejavnosti
pod šifro M 71.
Rektor je na glasovanje dal naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme seznam dejavnosti članice UL BF, ki jih je posredovala v skladu z navodili, kot sledi iz
priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Pravilnik o razvojnih nazivih na UL in spremembe Meril za volitve v nazive (5.a člen)
(prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je predstavil Pravilnik o razvojnih nazivih na UL in spremembe Meril
za volitve v nazive (5.a člen).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju: ARRS), ki vodi evidenco o izvajalcih
raziskovalne in razvojne dejavnosti, je pozvala UL, naj določbe Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: Merila) uskladi s
Pravilnikom o raziskovalnih nazivih. ARRS ugotavlja, da so pogoji v Merilih za nekatere nazive manj
zahtevni od minimalnih pogojev, ki jih določa Pravilnik o raziskovalnih nazivih, ter da veljavnost nazivov
ni ustrezna.
Za zagotovitev ustreznih nazivov in podlage za vpis zaposlenih na UL v evidenco izvajalcev raziskovalne
in razvojne dejavnosti je predlagano črtanje 5. a člena Meril in sprejem Pravilnika o razvojnih nazivih na
UL.
Obrazložitev: Veljavni 5.a člen predvideva primerljive nazive za vse nazive na UL. Podlaga za primerljivost
nazivov je za nekatere nazive nepotrebna, za druge pa je trenutno neustrezna.
Za nazive, ki se prevedejo na podlagi 7. člena Pravilnika o raziskovalnih nazivih, UL ni treba uvajati
posebne podlage za primerljivost, saj za vpis v evidenco izvajalcev ustreza odločba o izvolitvi na podlagi
Meril, nazivi pa se prevedejo, kot to določa:
7. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih
(pedagoški in raziskovalni nazivi)
Nazivi, ki jih raziskovalci pridobijo na podlagi pogojev in meril za pridobitev nazivov na univerzi, so
enakovredni nazivom, ki veljajo v raziskovalni dejavnosti, in se prevedejo, kot sledi:
redni profesor, znanstveni svetnik = znanstveni svetnik
izredni profesor, višji znanstveni sodelavec = višji znanstveni sodelavec
docent, znanstveni sodelavec = znanstveni sodelavec
asistent, predavatelj, višji predavatelj = asistent.
Drugi nazivi iz Meril, ki se ne prevedejo, ne ustrezajo zahtevam za vpis v evidenco izvajalcev, zato morajo
ti zaposleni (npr. lektor, višji strokovni sodelavec idr.) pridobiti še drug naziv, na podlagi katerega jih bo
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ARRS vpisal v evidenco. Tako kot morajo biti pogoji v Merilih enaki ali zahtevnejši od minimalnih
standardov NAKVIS, morajo biti pogoji za nazive, ki so povzeti iz Pravilnika o raziskovalnih nazivih,
enaki ali zahtevnejši od pogojev, ki jih predvideva pravilnik. Prav tako mora biti usklajena veljavnost
nazivov.
S Pravilnikom o razvojnih nazivih se uvajajo trije nazivi, na podlagi katerih bodo lahko zaposleni, ki nimajo
primerljivih nazivov po 7. členu pravilnika ARRS, veljavno vpisani v evidenco izvajalcev. Ti nazivi so:
razvijalec, višji razvijalec, samostojni razvijalec. Določajo se pogoji za izvolitev (ki so enaki pogojem iz
Pravilnika o raziskovalnih nazivih), postopek, veljavnost nazivov ter možnosti ponovnih izvolitev.
Za zagotovitev veljavnih vpisov v evidenco mora UL zaposlene, ki jih je že predlagala za vpis v evidenco
izvajalcev z nazivi, ki so predmet tega pravilnika, pozvati, da oddajo vlogo za izvolitev v naziv po tem
pravilniku. Slednje je podrobneje določeno v prehodnih določbah pravilnika.
Statutarna komisija je predlog obravnavala na seji dne 14. 5. 2018 in potrdila predlog spremembe Meril za
volitve v nazive in predlog pravilnika.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme Pravilnik o razvojnih nazivih na UL in Spremembe Meril za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poslovnik o delu Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov (prof. dr. Tanja
Dmitrović, prorektorica)
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, je predstavila predlog poslovnika. Predlog poslovnika je Komisija
za socialno ekonomska vprašanja študentov obravnavala in potrdila na seji dne 29. 3. 2018. Predlog
poslovnika smo uskladili z novim statutom. Naredili smo uredniške popravke (npr. 16. člen je postal 3.
točka 2. člena), natančneje določili vlogo in naloge skrbnika, ki smo jih zbrali v 7. in 8. členu. Dodali smo
določilo, da seje niso javne (2. točka 10. člena).
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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)
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Ad 12.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Senat UL je na 4. seji dne 23. 1. 2018, s sklepom o imenovanju novih članov HK UL kot enega izmed novih
članov imenoval prof. dr. Marka Petriča, UL BF.
Prof. dr. Marko Petrič je dne 9. 4. 2018 na Senat UL BF naslovil odstopno izjavo, in sicer z zaprosilom,
da mu članstvo v HK UL preneha z dnem 31. 8. 2018.
Senat UL BF je na svoji seji dne 7. 5. 2018, za čas od 1. 9. 2018 do zaključka mandata HK UL, kot
nadomestnega člana HK UL predlagal prof. dr. Janeza Salobirja.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 12.:
Senat UL imenuje prof. dr. Janeza Salobirja z UL BF v Habilitacijsko komisijo UL, namesto prof.
dr. Marka Petriča z UL BF, v skladu s predlogom UL BF. Mandat novega predstavnika prične teči s 1. 9.
2018 in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 13.) Razno
Dekan UL FA je zbrane povabil na otvoritev tradicionalne razstave študentskih del ob zaključku
študijskega leta 2018, ki bo v četrtek, 7. junija 2018 ob 18.00 na Zoisovi cesti 12 v Ljubljani.
Prorektor prof. Boštjan Botas Kenda je zbrane ponovno povabil na študentsko nogometno tekmo med
Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru, ki bo v sredo 30. 5. 2018 v Športnem parku Šiška.
Seja je bila zaključena ob 15.30 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL

9

