Dokument predstavlja izvleček zapisnika in ne vsebuje delov zapisnika, ki zaradi varovanja osebnih
podatkov niso javni.
Zapisnik je bil potrjen na 13. seji Senata UL.

Številka: 030-7/2014-3
Datum: 26. 11. 2014
ZAPISNIK
12. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 25. 11. 2014 ob 14.00 uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA,
prof. dr. Bojko BUČAR, FDV, prof. dr. Petra FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter
GABRIJELČIČ, FA, prof. dr. Davorin GAZVODA, BF, prof. dr. Christian GOSTEČNIK, TeoF, prof.
dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, prof. dr. Janez
KRANJC, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Janez KREK, PEF, izr. prof. dr. Vesna
LESKOŠEK, FSD, prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Peter ŠEMRL, FMF, prof. dr. Branko
ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko
VATOVEC, AG, doc. dr. Marija ZALETEL, ZF, prof. dr. Nikolaj ZIMIC, FRI prof. Miran ZUPANIČ,
AGRFT, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Ivan KUKULJAN, FMF, Janoš JEŽOVNIK, FF, Juš
VELIČKOVIČ, FŠ, Vida ŠPINDLER, FKKT, Domen DOLŠAK, FGG, (29 senatorjev).
Odsotnost so opravičili: izr. prof. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor
PAPIČ, FE.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica, prof. dr. Goran Turk, prorektor, prof. dr. Martin Čopič,
prorektor, prof. dr. Janez Hribar, predsednik UO UL, prof. dr. Marko Petrič, prof. dr. Maruška Šubic
Kovač, prof. dr. Aleksej Turnšek, prof. dr. Samo Kropivnik, mag. Anamarija Rožić, prof. dr. Jože
Korelc, FGG, izr. prof. dr. David Nedeljković, FE.
Prisotni so bili tudi: Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Urša Lavrič,
Marjana Slobodnik, Polonca Miklavc Valenčič, Marijan Leban, Darja Lisjak, vsi rektorat UL, Alijana
Lepšina, pred. SVIZ UL, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ (rektorat).
Ad 1.) Določitev dnevnega reda 12. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 12. sejo.
1.
2.

Določitev dnevnega reda 12. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 11. seje Senata UL z dne 22. 9. 2014 in nadaljevanja 11. seje
z dne 11. 11. 2014
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Poročilo rektorja
Program dela UL za leto 2015
Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik
komisije)
Spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
Poročilo o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL (mag. Anamarija Rožić,
predsednica komisije)
Pritožba študenta v postopku pridobitve statusa študenta priznanega umetnika
Pritožbe v postopku izvolitve v naziv
Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 12. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 11. seje Senata UL z dne 21. 10. 2014 in nadaljevanja 11. seje
z dne 11. 11. 2014
Rektor je uvodoma pojasnil, da je bil zapisnik v času od objave gradiva na Sharepointu dopolnjen.
Dopolnjen zapisnik je bil naknadno dodan med gradivo za sejo. V zvezi z Merili za vrednotenje dela
je pojasnil, da se bodo na to temo sestali s sindikati in da poteka usklajevanje s članicami (članice
imajo diametralno nasprotna stališča).
Rektor je podal pojasnilo na vprašanje, ki je postavljeno na prejšnji seji o tem, kateri viri financiranja
štejejo kot »javna sredstva« in kateri kot »nejavni viri«. Povedal je, da med javna sredstva štejemo
vsa sredstva, ki jih UL prejme od države za izvajanje študijske dejavnosti (izvzeti so plačljivi
programi) in vsa sredstva, ki jih UL prejme na programske skupine. Vsa druga sredstva štejejo kot
»nejavna«, ker so pridobljena na podlagi prijav na razpisih, kjer univerza oziroma članice tekmujejo
z drugimi ponudniki. , idr.
Rektor je predlagal v potrditev zapisnika 11. seje z dne 21. 10. 2014 in nadaljevanja 11. seje z dne
11. 11. 2014.
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnika 11. seje z dne 21. 10. 2014 in nadaljevanja 11. seje z dne 11. 11.
2014.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja:
- Rektor je poročal o temah, ki bodo obravnavane na prihajajoči rektorski konferenci: Erasmus +
(financiranje izmenjav z neevropskimi državami), pomen financiranja doktorskega študija, pogoji
za vključevanje tujih študentov, idr.
-

Članice je pozval, naj se odzovejo na nov razpis Po kreativni poti do znanja.
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-

Rektor je senatorje obvestil, da se bo naslednja seja senata dne 23. 12. 2014 izjemoma pričela
ob 13. uri, po koncu seje pa je povabil k udeležbi na državni proslavi, za katero program
pripravljajo akademije Univerze v Ljubljani.

-

Prorektor prof. dr. Goran Turk je članice pozval, naj oddajo podatke za Razpis za študijsko leto
2015/2016.
Prorektor prof. dr. Čopič je povedal o pripravi programskih dokumentov za Obzorje 2020 za leto
2016/2017. Predlagal je, da na fakultetah imenujejo koordinatorje, ki naj spremljajo te
dokumente in podajo predloge za dopolnitve, ki bi jih želeli vključiti v dokumete (razpise).
Prorektorica prof. dr. Maja Makovec Brenčič se je zahvalila za odziv na dogodek KC UL.
Spomnila je na pripravo predstavitev študijskih programov za srečanje s svetovalkami srednjih
šol, ki ga pripravlja KC UL.

-

-

Nekateri senatorji so razpravljali o javni tribuni, ki je potekala na FDV in se je nanašala na finančni
položaj univerze oziroma nekaterih njenih članic. Med drugim je bilo izpostavljeno, da način
financiranja ni primeren in vodi v propad javnih ustanov. Univerza bi se morala aktivno odzvati.
Rektor je povedal, da se vodstvo skozi delovanje rektorske konference bori za zagotavljanje
pogojev in ustreznega financiranja za izvajanje programov. Na njihovo pobudo se bodo na to temo
in o drugih odprtih vprašanjih v kratkem srečali s predsednikom vlade.

Ad 4.) Program dela UL za leto 2015
Rektor in glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek sta predstavila povzetek načrtovanih
aktivnosti za leto 2015. Pojasnila sta, da je Upravni odbor UL Program dela in Finančni načrt (ki ga
Senat UL ne obravnava) že obravnaval, vendar finančnega načrta še ni sprejel v celoti, ker tri
članice izkazujejo negativno stanje.
V razpravi je bilo predlagano, da se v dokumentu poudari prizadevanje za : večjo enakopravnost
žensk na UL, demokratizacijo UL.
Ostali predlogi in pripombe:
- pri povezovanju z inštituti je potrebno poudariti, da partnerstvo temelji na enakovredni partnerski
osnovi,
- potrebno je zapisati, da bo univerza sprejela enotna navodila za urejanje dela izven univerze,
- nekateri cilji so nerealni in niso konkretni, prav tako ni jasno ali so podatki v tabeli, ki prikazuje
izvajanje programov v tujem jeziku pravilni.
Rektor je pojasnil, da so v dokumentu povzeti cilji iz strategije UL in jih na tem mestu ne
spreminjamo in dopolnjujemo. Glede demokratizacije je povedal, da bo senat o tem razpravljal ob
sprejemu novega Statuta UL. V zvezi s tujimi študenti je rektor povedal, da bo UL brez aktivne
štipendijske politike na ravni države težko pridobivala tuje študente.
Med razpravo je bilo predlagano tudi, naj se večji poudarek nameni skrbi za rabo slovenščine
(imena fakultet so v medijih zapisana z malo začetnico).
Po razpravi je rektor predlagal, da se ob upoštevanju predlogov iz razprave dokument dopolni. O
programu dela bo Senat UL glasoval na naslednji seji. Program dela bo lektoriran.
Ad 5.) Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani (prof. dr. Gregor Majdič, predsednik
komisije)
Predlog Etičnega kodeksa za raziskovalce je zaradi odsotnosti predsednika Komisije za
raziskovalno in razvojno delo predstavil prorektor prof. dr. Čopič. Povedal je, da je kodeks del
strategije razvoja raziskovalcev, ki ga je sprejel Senat UL.
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V razpravi je bilo predlagano, da se spremeni besedilo, ki se nanaša na usposabljanje podrejenih.
Sedanje besedilo: »Raziskovalec svojim podrejenim omogoči strokovno rast in razvoj.« je preveč
zavezujoče, saj se s tem razume, da morajo zagotoviti tudi finančna sredstva. Predlagano je bilo,
da se ta odstavek spremeni tako, da se zapiše na način, da iz njega ne bo izhajala nemogoča
zaveza, in sicer: »Usposabljanje podrejenih: Raziskovalec je dolžan svoje podrejene vzpodbujati pri
strokovni rasti in razvoju.«
Senat UL je soglasno sprejel
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme Etični kodeks za raziskovalce Univerze v Ljubljani v skladu s predlogom
Komisije za raziskovalno in razvojno delo, s tem da se v poglavju »KOMPETENTNOST« drugi
odstavek spremeni, da glasi: »Usposabljanje podrejenih: Raziskovalec je dolžan svoje podrejene
vzpodbujati pri strokovni rasti in razvoju.«

Ad 6.) Spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
Rektor je predstavil predlog sprememb Pravilnika o priznanjih UL, ki ga je pripravila Komisija za
podeljevanje častnih nazivov in nagrad. Senatorji so razpravljali o razliki med zapisanim
besedilom »najboljšega študijskega uspeha« in »najboljših študijskih dosežkov«. Rektor je
pojasnil, da je v najboljšem študijskem uspehu vsebovana zahteva po visokem študijskem
uspehu, da pa študenti dosegajo tudi na drugih področjih dosežke. Predlagano je bilo, da se
skozi celotno besedilo pravilnika uporablja moški spol, saj se sicer besedilo pravilnika preveč
zaplete. Po razpravi je rektor predlagal, da senat ob upoštevanju tega predloga sprejme
predlagane spremembe in čistopis pravilnika.
Senat UL je sprejel
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani v skladu s predlogom
Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad Univerze v Ljubljani, s tem da se v besedilu
sprememb uporabi zgolj moški spol.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme čistopis Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani v skladu s predlogom
Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad Univerze v Ljubljani.
Večina senatorjev je glasovala za sklepa, 1 senator je glasoval proti.
Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 8. redne seje KDŠ z
dne 11. 11. 2014 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL, ki ga je predstavil prof. dr.
Samo Kropivnik, predsednik komisije.

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
Senat UL se je seznanil s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij z 9. seje z dne
13. 11. 2014 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL, ki ga je predtavila predsednica
komisije prof. dr. Maruška Šubic Kovač.
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Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Senat UL se je seznanil s poročilom o delu Komisije za doktorski študij z 10. seje, z dne 28. oktobra
2014 in 11. seje, z dne 11. novembra 2014, na katerih je med drugim:
- Dala soglasja k temam doktorskih disertacij
- Sprejela spremembe doktorskih študijskih programov: Pravo, Varstvo okolja, Statistika.
- Imenovala poročevalce za spremembe doktorskih študijskih programov Računalništvo in
informatika, Bioznanosti ter Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.

Ad 10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
II. Poročilo o delu Habilitacijske komisije
Predsednik Habilitacijske komisije prof. dr. prof. dr. Marko Petrič je podal poročilo o delu komisije.
SKLEP št. 10.9.:
Senat UL je skladno s 47. in 48. členom Statuta UL prejel informacijo o delu Habilitacijske komisije
UL na njeni 9. seji z dne 22.10.2014.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
III. Sklepi HK UL, ki se tičejo razlage Meril
SKLEP št. 10.10.:
Glede vprašanja UL ZF, se Senat UL strinja s sklepom HK UL, da se v primerih, ko se kandidatova
vloga presoja po t.i. starih merilih (z dne 05.11.1996, s spremembami in dopolnitvami) in je bil
Študentski svet v predpisanem roku pozvan za pripravo mnenja o pedagoški usposobljenosti*
kandidata, pa le-tega mnenja ni oddal pravočasno oziroma ga ni oddal niti po izteku roka, smiselno
analogno uporabljajo določila obstoječih (»novih«) Meril.
(*Opomba: Dejansko gre v skladu z Merili za mnenje o pedagoškem delu.)
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
SKLEP št. 10.11.:
Glede vprašanja UL FGG, se Senat UL strinja s sklepom HK UL, da je pravilno, da kandidat
predloži celotno (združeno) bibliografijo, ker se tako bistveno bolj jasno vidi, ali kandidat ustrezno
pokriva celotno habilitacijsko področje in da delavec lahko predloži dela, objavljena v obdobju
2010-2014, četudi so že bila predložena za izvolitev v naziv izrednega profesorja za področje
Operativno gradbeništvo.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
SKLEP št. 10.12.:
Glede novega seznama dodatnih revij na UL FGG, Senat UL z njim soglaša in ugotavlja, da gre
zgolj za logično združena habilitacijska področja.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 11.) Poročilo o delu Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL (mag. Anamarija Rožić,
predsednica komisije)
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Senat UL se je seznanil s poročilom Komisije za razvoj knjižničnega sistema UL za obdobje od
decembra 2013 do novembra 2014, ki ga je podala predsednica komisije mag. Anamarija Rožić.
Ad 12.) Pritožba študenta v postopku pridobitve statusa študenta priznanega umetnika

Ad 13.) Pritožbe v postopku izvolitve v naziv

Ad 14.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku

Ad 15.) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 16.45. uri.

Zapisala:
Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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