Številka: 030-8/2014-3
Datum: 21. 10. 2014

ZAPISNIK
11. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 21. 10. 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, red. prof. dr. Milan BATISTA, FPP; red. prof. dr. Borut BOŽIČ,
FFA; red. prof. dr. Bojko BUČAR, FDV; red. prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF; red. prof.
mag. Peter GABRIJELČIČ, FA; red. prof. dr. Davorin GAZVODA, BF; red. prof. dr. Christian
GOSTEČNIK, TEOF; red. prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT; izr. prof. dr. Janez KREK, PEF; izr.
prof. dr. Vesna LESKOŠEK, FSD; red. prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG; red. prof. dr. Igor PAPIČ, FE;
izr. prof. dr. Janez STARE, FU; red. prof. dr. Branko ŠIROK, FS; red. prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF;
red. prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF; izr. prof. Marko VATOVEC, AG; doc. dr. Marija ZALETEL,
ZF(do točke 8); red. prof. dr. Nikolaj ZIMIC, FRI; red. prof. Miran ZUPANIČ, AGRFT; red. prof. dr.
Milan ŽVAN, FŠ; Ivan KUKULJAN, FMF; Juš VELIČKOVIČ, FŠ; Domen DOLŠAK, FGG
(25 senatorjev)
Odsotnost so opravičili: red. prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF; izr. prof. dr. Andrej
KIRBIŠ, VF; Vida ŠPINDLER, FKKT
Odsotni: izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO; red. prof. dr. Janez KRANJC, PF; red. prof. dr.
Peter ŠEMRL, FMF; Janoš JEŽOVNIK, FF
Seje so se udeležili še:
Red. prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica, red. prof. dr. Martin Čopič, Izr. prof. dr. Aleksej
TURNŠEK, izr. prof. dr. Samo KROPIVNIK, prof. dr. Katja BRESKVAR, prof. dr. Anton RAMŠAK,
prof. dr. Marko PETRIČ, Bojan JOŠT (k točki 8.), izr. prof. dr. Maruška Š. KOVAČ,
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Urša Lavrič,
Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, Jana Lutovac Lah, Vanja Perovšek, Marijan Leban,
Staška Mrak Jamnik, vsi rektorat UL.

Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor pozdravil novoizvoljenega člana senata, prof dr. Davorina
Gazvodo, dekana BF. Rektor je povedal, da je kot članica senata odstopila senatorka iz vrst
študentov, Tanja Knific, ter da senator iz vrst študentov Luka Kosec nima več statusa študenta.
Prisotne senatorje iz vrst študentov je pozval, naj Študentski svet UL v najkrajšem možnem času
izvoli nova senatorja.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 11. seje Senata Univerze v Ljubljani
Rektor je predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu za 11. sejo.
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Določitev dnevnega reda 11. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 10. seje Senata UL z dne 22. 9. 2014
Poročilo rektorja
Pravila o kakovosti UL
Spremembe Meril za vrednotenje dela
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski dejavnosti
na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Predstojnice Doktorske šole UL (prof. dr. Katja Breskvar)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof. Janja Korun,
predsednica komisije)
Poročilo komisije za etična vprašanja (akad. prof. dr. Alenka Šelih, predsednica komisije)
Pritožba v postopku priznavanja izobraževanja (prorektor prof. dr. Goran Turk)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv
Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje Komisije za etična vprašanja UL
- Zamenjava člana Komisije za inovacije UL
- Nadomestni član Statutarne komisije UL
- Nadomestni član Komisije za meduniverzitetno in mednarodno sodelovanje UL
- Nadomestni član Habilitacijske komisije UL

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 11. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 10. seje Senata UL z dne 16. 9. 2014
Rektor je predlagal v potrditev zapisnik 10. seje Senata UL.
Senatorji so soglasno sprejeli
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnik 10. seje z dne 16. 9. 2014.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je poročal:
- Univerza se bo predstavila na mednarodnem sejmu, ki ga Evropska unija organizira v
Vietnamu.
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-

Univerza se bo prijavila na razpis za mobilnost, ki bo omogočil izmenjave tudi z državami, ki
niso članice EU.
Zaradi neudeležbe članov na sejah komisij senata je oteženo delo nekaterih komisij senata.
Rektor je predlagal. da senat sprejme sklep, da se člana komisije, ki se več kot trikrat
neupravičeno ne udeleži seje, razreši in imenuje drugega člana. Senatorji iz vrst študentov so
zaprosili, da se o neudeležbi študentov članov komisij obvesti študentski svet.

Senator prof. Zupanič je povprašal o situaciji na FDV (zbiranje podpisov). Senator prof. dr. Bučar je
pojasnil, da so na fakulteti ukinili nadobremenitve in posledično se je znižalo število kontaktnih ur.
Študenti so podali zahtevo, da se sklep senata UL FDV v zvezi s tem odpravi. Študente pri zahtevi
podpirajo tudi nekateri učitelji in asistenti. Rektor je pojasnil, da je Senat UL v tem mandatu sprejel
sklep, s katerim je pooblastil senate članic, da lahko v študijske programe vnašajo spremembe, pri
čemer pa morajo upoštevati določbe zakona.
V razpravi, ki je tekla okrog omenjene zahteve študentov FDV in težav zaradi zmanjšanega
financiranja, so senatorji predlagali, da Univerza javno opozori na težave in poudari, da težave ne
izvirajo iz univerze, temveč so posledica širših družbenih problemov.
Senatorji so predlagali, da se vzpostavi arhiv vseh sprememb študijskih programov (tudi tistih, za
katerih sprejem so pristojni senati članic) na ravni univerze.
Senator izr. prof. dr. Janez Krek je povedal, da na PeF niso zadovoljni z delovanjem Kariernih
centrov UL, saj aktivnosti (z izjemo individualnih svetovanj) v preteklem letu niso bile prilagojene
študentom PeF. Poročilo o delovanju, ki so ga potrebovali za pripravo gradiva za reakreditacijo, ni
bilo primerno, ker podatki niso bili vezani na PeF. Predlagal je premislek in reorganizacijo, da bi KC
UL deloval bolj učinkovito in prilagojeno zahtevam fakultete.
Rektor je predlagal, da senator vprašanja naslovi neposredno na vodjo Kariernega centra. Povedal
je tudi, da se prihodnje leto izteče financiranje projekta. Ker gre za dejavnost, ki jo UL mora
ohraniti, si bomo še naprej prizadevali pridobiti dodatna (projektna) sredstva oz. poiskali notranje
vire za delovanje.
Senator iz vrst študentov je podal pobudo za razpravo o položaju mlajših pedagogov na eni od
prihodnjih sej. Rektor je predlagal, da pobudnik pripravi gradivo, ki bo podlaga za razpravo na seji
senata.

Senat UL je soglasno sprejel naslednja sklepa:
SKLEP št. 3.1:
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja.
SKLEP št. 3.2:
V kolikor se član senatne komisije več kot trikrat neupravičeno ne udeleži seje komisije Senata UL,
se ga razreši in imenuje drugega člana.

Ad 4.) Pravila o kakovosti UL
Prorektor prof. dr. Goran Turk in predsednica Komisije za kakovost se seje nista mogla udeležiti,
zato je predlagana Pravila kakovosti UL predstavil rektor.
V razpravi so senatorji predlagali, da se pravilom doda preambulo, v kateri se zapiše, da rektor na
podlagi soglasja Senata UL sprejme Pravila kakovosti UL.
SKLEP št. 4:
Senat UL daje soglasje k Pravilom kakovosti Univerze v Ljubljani.
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Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 5.) Spremembe Meril za vrednotenje dela
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik, je predstavila predlog sprememb Meril za vrednotenje
dela. je Rektor je predlagal, da senat razpravlja o predlaganih spremembah, senat pa bo o
spremembah odločal po prejemu pisnih pripomb s članic in sindikata.
Senatorji so podprli spremembe meril, saj v razpravi pa so izpostavili naslednje:
- S tem, ko bi zmanjšali obremenitve, bi morali povečati število zaposlenih, kar pa ni izvedljivo.
- Za učitelje, ki so na delovnem mestu učitelja, velja, da je ura predavanj ovrednotena več, kot za
učitelje, ki niso na učiteljskem delovnem mestu.
- Kako v praksi upoštevati omejitve pri 50% vaj, če je pri študijskem programu eno leto 40%,
drugo leto pa 60% vaj.
- Obstaja bojazen, da bi se namesto visokošolskih učiteljev zaposlovalo asistente.
- Izbirni predmeti naj se obravnavajo enako kot obvezni, sicer obstaja bojazen, da se bo
zmanjšala izbirnost.
Mihaela Bauman Podojsteršek je pojasnila, da gre za rešitev, ki omogoča fleksibilnost med
habilitacijskim nazivom in delovnim mestom. Pri tem se za primere, ko je visokošolski učitelj na
asistentskem delovnem mestu, ne more pričakovati, da bo opravljal delo, kot da je na delovnem
mestu visokošolskega učitelja in prejemal plačo visokošolskega učitelja.
Pri velikem številu študentov se predpostavlja, da ima profesor več posrednega pedagoškega dela
(popravljanje izpitov, govorilne ure,…), zato je tudi določen razpon. Pojasnila je tudi, da raziskovalci
štejejo ure drugače, zato je razmerje določeno tako, da se ustrezno preračuna število ur v
pedagoške ure. Glede predloga, da naj se loči vprašanji obsega dela in plačevanja (NPO od deleža
plače), je pojasnila, da se ju lahko loči in pripravi dve tabeli.
Po razpravi je rektor predlagal v sprejem sklepa, ki so ju senatorji soglasno sprejeli:
SKLEP št. 5.1:
Senat se je seznanil s predlogom sprememb Meril za vrednotenje dela.
SKLEP št. 5.2:
Članice pošljejo pisne pripombe na spremembe Meril za vrednotenje dela v roku dveh tednov.
Univerza zaprosi za mnenje tudi predstavnike sindikatov. Spremembe bo Senat UL obravnaval na
eni od naslednjih sej.
Ad 6.) Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Marko Petrič, predsednik Habilitacijske komisije)
Predsednik Habilitacijske komisije (HK) prof. dr. Marko Petrič je predstavil predlog sprememb Meril
za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani
(v nadaljevanju: Merila), ki je bil dopolnjen na podlagi pripomb in sklepov z 9. seje Senata UL.
Rektor je predlagal, da bi senat obravnaval in sprejemal spremembe po posameznih členih.



1. člen sprememb (14. člen Meril)

V razpravi je bilo predlagano, da se v drugem odstavku predlaganega člena sprememb črta »na
različnih področjih«. Alenka Golobič, pomočnica rektorja za pravno področje, je pojasnila, da v
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kolikor bo ta predlog sprejet, kandidat ne bo smel uveljavljati iste bibiografije tudi v primeru, ko bo
hkrati vložil več vlog (npr. za isti in višji naziv) na istem področju.
Na podlagi mnenj iz razprave je rektor predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme 1. člen predlaganih sprememb Meril, s tem da se v drugem odstavku
predlaganega člena sprememb črta besedna zveza »na različnih področjih«.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 3 senatorji so glasovali proti.



2. člen sprememb (nov 15. a. člen Meril):

Predlog 2. člena sprememb se umakne.
Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.2.:
Predlagani 2. člen se umakne iz sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



3. člen sprememb (20. člen Meril)

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:

SKLEP št. 6.3.:
Senat UL sprejme 3. člen predlaganih sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



4. člen sprememb (22. člen Meril)

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.4.:
Senat UL sprejme 4. člen predlaganih sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



5. člen sprememb (23. člen Meril)

V razpravi je bilo predlagano, da se v izogib morebitnemu napačnemu vlaganju vlog, v prvem
odstavku 5. člena sprememb pred besedo »zaprosi« doda besedna zveza »na članici«.
Na podlagi mnenj iz razprave je rektor predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.5.:
Senat UL sprejme 5. člen predlaganih sprememb Meril, s tem da se v prvem odstavku 5. člena
sprememb pred besedo »zaprosi« doda besedna zveza »na članici«.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
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6. člen sprememb (25. a. člen Meril)

Senat je dal soglasje k tej spremembi na 9. seji. Določilo je bilo dopolnjeno v skladu s pripombami
senatorjev. V razpravi je bilo pojasnjeno, da gre za nosilce predmetov, sicer pa so lahko k
sodelovanju povabljeni tudi drugi.
SKLEP št. 6.6.:
Senat UL sprejme 6. člen predlaganih sprememb Meril.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je glasoval proti.



7. člen sprememb (49. člen Meril)

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.7.:
Senat UL sprejme 7. člen predlaganih sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



8. člen sprememb (53. člen Meril)

Predlog 8. člena sprememb se umakne.
Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.8.:
Predlagani 8. člen se umakne iz sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



9. člen sprememb (55. člen Meril)

Določilo je bilo dopolnjeno v skladu s pripombami senatorjev, podanimi na 9. seji.
Po razpravi, v kateri so senatorji predstavili različna mnenja o (ne)prekinjenem delu v tujini in tem,
ali naj se upošteva delo v tujini pred opravljenim doktoratom ali po opravljenem doktoratu.
Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.9.:
Senat UL sprejme 9. člen predlaganih sprememb Meril.
Večina (12) senatorjev je glasovala za sklep, proti je glasovalo 10 senatorjev, 1 senator je bil
vzdržan.



10. člen sprememb (59. člen Meril)

Določilo je bilo dopolnjeno v skladu s pripombami senatorjev, podanimi na 9. seji. Predlagana
sprememba predvideva, da mora kandidat najmanj 3 mesece neprekinjeno delovati v tujini.
Po razpravi, v kateri so senatorji predstavili različna mnenja o (ne)prekinjenem delu v tujini in tem,
da trimesečna neprekinjena odsotnost predstavlja oviro za ženske z otroki.
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Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
Predlog sklepa:
Senat UL sprejme 10. člen predlaganih sprememb Meril.
Sklep ni bil sprejet (10 za, 12 proti, 1 senator se je vzdržal).



12. člen sprememb (78. člen Meril) in 13. člen sprememb (80. člen Meril)

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.12.13.:
Senat UL sprejme 12. in 13. člen predlaganih sprememb Meril.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



14. člen sprememb (93. člen Meril)

V razpravi je bilo predlagano, da se v tretjem odstavku 14. člena sprememb za besedno zvezo
»10% ocenjevalne lestvice« doda besedna zveza »na članici«. Rektor je predlagal v sprejem
naslednji:
SKLEP št. 6.14.:
Senat UL sprejme 14. člen predlaganih sprememb Meril, s tem da se v tretjem odstavku 14. člena
sprememb za besedno zvezo »10% ocenjevalne lestvice« doda besedna zveza »na članici«.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



15. člen sprememb (97. člen Meril)

Predlog 15. člena sprememb je bil umaknjen.

Rektor je nato predlagal v sprejem naslednji sklep:
SKLEP št. 6.10.:
Senat UL sprejme spremembo drugega odstavka 10. člena predlaganih sprememb Meril
(sprememba petega odstavka 59. člena Meril).
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.



11. člen sprememb (63. člen Meril)

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.11.:
Senat UL sprejme 11. člen predlaganih sprememb Meril (peti odstavek 63. člena Meril).
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
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16. člen sprememb (prehodna in končna določba)

Ker Senat UL ni sprejel vseh predlaganih sprememb Meril, se drugi odstavek prehodne določbe
spremeni tako, da se glasi: »Sprememba tretje alineje prvega odstavka 55. člena in sprememba
četrte alineje prvega odstavka 55. člena se začneta uporabljati za vloge, vložene po 1. 1. 2018.«

Rektor je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP št. 6.16.:
Senat UL sprejme 16. člen predlaganih sprememb Meril, s tem da se drugi odstavek prehodne
določbe spremeni tako, da se glasi: »Sprememba tretje alineje prvega odstavka 55. člena in
sprememba četrte alineje prvega odstavka 55. člena se začneta uporabljati za vloge, vložene po 1.
1. 2018.«
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Rektor pove, da bodo členi sprememb ustrezno preštevilčeni in spremembe objavljene na
spletni strani.
Po zaključku obravnave 6. točke dnevnega reda Senat UL ni bil več sklepčen. Rektor je odločil,
da se v nadaljevanju seje obravnava točke dnevnega reda, pri katerih gre zgolj za seznanitev s
poročili o delu senatnih komisij in sklepanje o predlogih sklepov ni potrebno.
Ad 8.) Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost UL in predlog Pravilnika o obštudijski
dejavnosti na UL (prof. dr. Bojan Jošt, predsednik komisije)
Senat UL se je seznanil s Poročilom o delu Komisije za obštudijsko dejavnost UL, ki ga je podal
predsednik komisije prof. dr. Bojan Jošt.

Ad 11.) Poročilo Predstojnice Doktorske šole UL (prof. dr. Katja Breskvar)
Senat UL se je seznanil s Poročilom predstojnice Doktorske šole UL prof. dr. Katje Breskvar, ki je
poročala o delovanju Doktorske šole UL v letih 2013 in 2014.

Ad 13.) Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL (prof.
Janja Korun, predsednica komisije)
Senat UL se je seznanil s Poročilom Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del
UL, ki ga je predstavila predsednica komisije prof. Janja Korun.
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Ad 14.) Poročilo komisije za etična vprašanja (akad. prof. dr. Alenka Šelih, predsednica
komisije)
Senat UL se je seznanil s Poročilom Komisije za etična vprašanja (za študijsko leto 2013/2014), ki
ga je predstavila predsednica komisije akad. prof. dr. Alenka Šelih.

Ad 19.) Razno

Seja je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena ob 17.10. uri.

Zapisala:
Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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