Številka: 022-2/2015
Datum: 11. 3. 2015

ZAPISNIK
15. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 3. 3. 2015 ob 14.00 uri
v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. dr. Bojko BUČAR, FDV, prof.
dr. Petra FORTE TAVČER, NTF, prof. dr. Davorin GAZVODA, BF, prof. dr. Branka KALENIČ
RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, izr. prof. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr.
Janez KRANJC, PF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Janez KREK, PEF, doc. dr. Liljana
RIHTER, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, izr. 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, Ana BELČIČ, FA, Matevž ČERNE, FRI, Miha KAVČIČ,
FS, Jan KUKOVEC, BF (29 senatorjev).
Odsotnost so opravičili:
prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, prof. dr. Christian
GOSTEČNIK, TEOF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO
Odsotni člani:
Klemen MESAREC, študent FDV
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prof. dr. Goran Turk, red. prof. Matej Zupan, vsi prorektorji UL,
prof. dr. Janez Hribar, predsednik UO UL, prof. Janja Korun, preds. KPPPPUD, prof. dr. Marko
Petrič, preds. HK, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač, preds. KMŠ, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek, preds.
KDrŠ
Prisotni so bili tudi:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, Marjana Slobodnik, Jana Lutovec
Lah, Aleksandra Kanjuo Mrčela, Darja Lisjak, Urša Lavrič, vsi rektorat UL, Tjaša Podpečan,
zaupnica SVIZ (rektorat).

Rektor je uvodoma pozdravil in predstavil novo senatorko doc. dr. Lilijano Rihter s FSD. Senatorka
je izvoljena za obdobje od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015.
Ad 1.) Določitev dnevnega reda 15. seje Senata Univerze v Ljubljani
Po ugotovitvi sklepčnosti je rektor predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil posredovan na vabilu
za 15. sejo.
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Določitev dnevnega reda 15. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 14. seje Senata UL z dne 27. 1. 2015
Poročilo rektorja
Koncept novega ZViS
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (prof. Janja Korun,
predsednica komisije)
8. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
9. Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
10. Kadrovske zadeve:
- imenovanje članov komisij senata
- določitev nalog komisij senata
- zamenjava člana Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad
11. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 15. seje Senata UL.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 14. seje Senata UL z dne 27. 1. 2015
Rektor je predlagal v potrditev zapisnik 14. seje Senata UL.
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnik 14. seje z dne 27. 1. 2015.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 3.) Poročilo rektorja
Senat UL se je seznanil s poročilom rektorja:
- Priprava osnutka statuta se nadaljuje. Na podlagi razprav, ki so potekale na fakultetah in
prejetih pripomb, bo osnutek statuta dopolnjen. Po sestanku s predstavniki študentov in
sindikatov bo osnutek predan Statutarni komisiji.
- Na predlog Navodil za urejanje programske strukture so nekatere članice poslale pripombe.
Besedilo bomo uredili in po obravnavi na kolegiju dekanov, bo dokument uvrščen na sejo
Senata UL.
- Na kolegiju dekanov je bil predstavljen akcijski načrt za internacionalizacijo, ki predstavlja
operacionalizacijo strategije UL. Primeren je kot izhodišče za pripravo programa dela.
- Izšla je prva številka e-univerzitetnika. Če je na kateri od članic slučajno niso prejeli, naj
sporočijo. Senator prof. dr. Krek je ob tem pohvalil e-univerzitetnik, ki je odlična pobuda,
koristna za vse članice.
- Glavna tajnica Mihaela Bauman Podojsteršek je podala informacijo o predlogu rebalansa
proračuna. Sredstva glede na sprejeti proračun za leto 2015 so se povečala za 1,7%,
vendar pa se je postavka, iz katere UL prejema sredstva, zmanjšala za več kot 1%.
Sredstva za investicije so se razpolovila. Na skupno povečanje vplivajo predvsem sredstva
iz strukturnih skladov (sofinanciranje projektov: Kakovost, zaključevanje investicijskih
projektov). Trenutno še ne vemo, kako bo MIZŠ delilo sredstva med zavode in kako bo s
sredstvi za kritje stroškov odprave plačnih nesorazmerij. Ministrica je obljubila, da so
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sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij izvzeta iz prejetih proračunskih sredstev
dejavnosti visokega šolstva. Na MIZŠ smo naslovili zahtevek za izplačilo sredstev za
odpravo plačnih nesorazmerij (za razliko, ki je nismo prejeli), ki bo podlaga za nadaljnje
postopke.

Ad 4.) Koncept novega ZViS
Rektor je povedal, da sta pri gradivu k tej točki dokumenta, v katerih so zbrane pripombe članic in
UL na predlog novega ZViS. O tem konceptu sta do sedaj razpravljala Svet za visoko šolstvo in
Rektorska konferenca. Rektorska konferenca je sprejela sklep, da se zavzema, da bi čim prej prišli
do novega sodobnega in razvojno naravnanega ZViS ter da se želi v pripravo zakona aktivno
vključiti. Zakon mora temeljiti na spoštovanju ustavnega položaja univerz, ki jim zagotavlja
avtonomijo in zakonsko urejeno financiranje. Rektorska konferenca predlaga takojšnjo ureditev
financiranja in akreditacijskih postopkov ter nadaljevanje priprave novega zakona. Danes dne 3.3.
je bila na MIZŠ predstavitev koncepta zakona. Predlog MIZŠ je, da se podaljša rok za pripombe za
en teden in da se razširi delovna skupina, ki pripravlja zakon. Predlagan je bil sklep (a ne vemo, ali
je bil sprejet), da bi kljub temu čim prej sprejeli nujne spremembe ZViS (financiranje in akreditacija).
Rektor je povzel dosedanja sporočila UL v zvezi s konceptom ZViS in izpostavil naslednje
pripombe UL:
-

-

-

-

-

Pripravljavci se sklicujejo na Resolucijo o nacionalnem programu visokega šolstva, pri tem pa
pozabljajo na ustavno določen položaj univerze (avtonomija univerze, financiranje urejeno z
zakonom). Zmanjšuje se avtonomija: ni programske avtonomije, zmanjšuje se organizacijska
avtonomija (sestava UO, volitve rektorja, uvedba poslovnega direktorja), odvzem pravne
subjektivitete članic, zmanjšuje se avtonomija pri organizacijskih oblikah, ki predstavljajo
ekosistem prenosa znanja in zmanjšuje se finančna avtonomija. Ni preglednega in stabilnega
financiranja, poleg tega ni določenih izhodiščnih sredstev za financiranje. UL vztraja, da naj bo
izhodišče najmanj leto 2011.
Glede na predlog v zakonu, da se univerzi zagotavlja 10% raziskovalnih sredstev, je vprašanje
iz katerih sredstev bi financirali obvezno 30% delovno obveznost na znanstveno raziskovalnem
področju.
Ločevanje univerzitetnega in strokovnega študija zahteva večja finančna sredstva.
Ustanavljanje politehnik predstavlja dodatni strošek tako z vidika preoblikovanja politehnik kot
tudi nadaljnjega financiranja. Financiranje akademij bi moralo biti opredeljeno kot poseben
sistem financiranja. V zakonu ni omenjenih obštudijskih dejavnosti in financiranje le teh (šport,
kulturne dejavnosti).
Ni logično, da mora univerza obsegati vsaj 4 znanstvene discipline in vsaj 5 izobraževalnih
področij, za ustanovitev pa mora biti predložen vsaj en predlog študijskega programa, ki ga bo
univerza izvajala.
Akreditacija na 5 let pomeni, da bomo morali takoj po zaključku prve akreditacije začeti z
naslednjo in bomo stalno v postopku reakreditacije.
Zaposlovanje učiteljev za določen čas ne bo prispevalo k večji kvaliteti in povečevalo bo
negotovost pri zaposlenih in administrativne postopke.
Sistem vračanja šolnin bo prenesel dodatno breme na študente.

V razpravi so senatorji podali naslednje odzive na predlog koncepta ZViS:
-

Janoš Ježovnik in Ivan Kukuljan sta pohvalila odločno držo vodstva pri odzivu na predlog
koncepta.
Prof. dr. Dušan Šuput je predlagal, da se v okviru pripomb predlaga tudi ureditev izobraževanja
v kliničnih zavodih.
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-

-

-

-

-

Nujno je treba urediti financiranje in zato najprej novelirati zakon. Ana Belčič je izpostavila
pomislek glede kakovosti študija, če je financiranje odvisno od števila študijskih programov in
področij.
Predlog zakona je nespoštljiv do javnih univerz. Več senatorjev je predlagalo, da naj UL predlog
koncepta v celoti zavrne in zahteva takojšnjo ureditev financiranja (izvršitev ustavne odločbe).
Opozorili so tudi na neskladje nekaterih izhodišč z ustavo in drugimi zakoni.
Več senatorjev je menilo, da bo položaj univerze močnejši, če bi imela pripravljen predlog
zakona oz. novele. Rektor je pojasnil, da je univerza že pisala predloge zakona, vendar
nobeden od njih ni bil uporabljen.
Ker je MIZŠ podaljšalo rok za posredovanje pripomb, so senatorji predlagali, naj se tudi Senat
UL opredeli do predloga koncepta in predlaga osnovna izhodišča.
Ivan Kukuljan je povedal, da je sedaj priložnost, da UL pojasni, kako bi bilo potrebno urediti
financiranje, saj je bilo v predhodno poslanih pripombah »nespodobno« predlagano, naj se
izredni študij ohrani, ker je to dober vir financiranja za članice.
Predsednik UO UL prof. dr. Janez Hribar se je strinjal s senatorji in povedal, da bo sklep Senata
UL o predlogu koncepta tudi napotek Upravnemu odboru UL.

Rektor je po razpravi senatorjem v sprejem predlagal sklep:
SKLEP št. 4.:
Senat imenuje komisijo v sestavi: prof. dr. Metka Tekavčič, prof. Miran Zupanič, prof. dr. Igor Papič
in Ana Belčič ter kolegij rektorja. Naloga komisije je priprava odgovora MIZŠ glede predloga
koncepta ZViS - stališče Senata UL do predlaganega koncepta novega ZViS, skupaj s predlogom
prioritetnih dopolnitev zakonodaje in predlogom izhodišč za pripravo novega ZViS.
O odgovoru Senata UL, ki bo nato poslan na MIZŠ, bo Senat UL zaradi kratkih rokov odločal na
korespondenčni seji.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.
Ad 5.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica
komisije)
Senat UL se seznani s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij z 12. seje z dne 19. 2. 2015
ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL. Poročilo je podala predsednica Komisije
prof. dr. Maruška Šubic Kovač.
Ad 6.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Senat UL se seznani s poročilom o delu Komisije za doktorski študij s 14. seje, z dne 17. februarja
2015, na katerih je:
- Po pooblastilu Senata UL dala soglasja temam doktorskih disertacij in njihovim dopolnitvam;
- Po pooblastilu Senata UL potrdila spremembe treh doktorskih študijskih programov:
Arhitektura, Matematika in fizika ter Pravo;
- Imenovala poročevalce za spremembe doktorskega študijskega programa: Grajeno okolje
ter za podaljšanje akreditacije doktorskega študijskega programa Računalništvo in
informatika in doktorskega študijskega programa Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje.
V nadaljevanju je predsednik komisije predstavil predlog sklepa glede podaljšanja akreditacije
interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Varstvo okolja.
Senat UL je sprejel naslednji sklep:
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SKLEP št. 6.1:
Senat UL sprejme sklep o podaljšanju akreditacije interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Varstvo okolja in vlogo posreduje NAKVIS-u v nadaljnji postopek.
Pojasnilo:
Senat UL ocenjuje, da je predlog programskega sveta Interdisciplinarnega doktorskega študijskega
programa Varstvo okolja, ki je podprt s sklepi senatov sodelujočih članic (Biotehniška fakulteta,
Ekonomska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za matematiko in fiziko, Fakulteta za
pomorstvo in promet, Fakulteta za strojništvo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta,
Naravoslovnotehniška fakulteta, Pravna fakulteta in Veterinarska fakulteta), pripravljen v skladu z
Merili za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Sklep so senatorji sprejeli soglasno.

Ad 7.) Poročilo Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del (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.
Ad 8.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik komisije)
8.1. Volitve rednih profesorjev
Na podlagi predloga HK UL je Senat UL sprejel naslednje sklepe:
SKLEP št. 8.1.:
Izr. prof. dr. Rajko Vidrih, univ. dipl. inž. živil. tehnol., se izvoli v naziv redni profesor za področje
tehnologija živil rastlinskega izvora na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.2.:
Izr. prof. dr. Lea Demšar, univ. dipl. inž. živil. tehnol., se izvoli v naziv redna profesorica za področje
tehnologije živil živalskega izvora na Univerzi v Ljubljani, Biotehniški fakulteti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.3.:
Izr. prof. dr. Milan Jazbec, univ. dipl. nov., se izvoli v naziv redni profesor za področje diplomacije
na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.4.:
Izr. prof. dr. Grega Strban, univ. dipl. prav., se izvoli v naziv redni profesor za področje delovno
pravo in pravo socialne varnosti na Univerzi v Ljubljani, Pravni fakulteti. Dokumentaciji se priloži
pojasnilo HK UL, iz katerega je razvidno število priznanih točk.
Večina senatorjev je glasovala za sklep, 1 senator je glasoval proti.
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SKLEP št. 8.5.:
Izr. prof. dr. Maja Pori, prof. šp. vzg., se izvoli v naziv redna profesorica za področje znanost o
športu – kineziologija na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za šport.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.6.:
Izr. prof. dr. Darja Zorc Maver, se izvoli v naziv redna profesorica za področje socialna pedagogika
na Univerzi v Ljubljani, Pedagoški fakulteti.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.7.:
Izr. prof. dr. Aleš Obreza, mag. farm., se izvoli v naziv redni profesor za področje farmacevtska
kemija, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za farmacijo.
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP št. 8.8.:
Izr. prof. dr. Alenka Krašovec, univ. dipl. pol., se izvoli v naziv redna profesorica za področje
politologija, na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede.
Sklep je bil sprejet soglasno.
8.2. Poročilo o delu HK UL na 12. seji z dne 28. januarja 2015
Predsednik HK UL je predstavil poročilo o delu HK UL na 12. seji. Senat UL se je seznanil z delom
Habilitacijske komisije UL na njeni 12. seji z dne 28.1.2015.
Ad 9.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v habilitacijskem postopku
Rektor je predstavil predlog sklepa. Senat je soglasno sprejel
SKLEP ŠT. 9.:
Za poročevalca o pritožbi dr. Mirka Bizjaka zoper sklep senata UL FKKT št. 8343 z dne 17. 11.
2014, o zavrnitvi ponovne izvolitve v naziv docenta za kemijo okolja, se imenuje prof. dr. Davorin
Gazvoda, UL BF.
(rezerva: prof. dr. Janez Stare, UL FU)

Ad 10.) Kadrovske zadeve:
-

imenovanje članov komisij senata
določitev nalog komisij senata
zamenjava člana Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad

imenovanje članov komisij senata iz vrst študentov

Rektor je predstavil predlog Študentskega sveta za člane senatnih komisij. Senat je soglasno
sprejel sklep:

6

SKLEP ŠT. 10.1.:
Senat UL imenuje člane komisij Senata UL v skladu s predlogom Študentskega sveta UL:
Disciplinska komisija 2. stopnje za študente – namestnik
JAN PETERNELJ, FF
Komisija za obštudijske dejavnosti – prostovoljstvo
JAN SCHWEIGER, ZF
Komisija za dodiplomski študij
MATEJ DROBNIČ, FS
Komisija za študente s posebnimi potrebami
LEA ŠPRAH, PEF
Mandat študentov predstavnikov v komisijah senata UL je eno leto.

-

določitev nalog komisij senata

Senat UL je na 14. seji obravnaval dokument, v katerem so opredeljene naloge komisij Senata UL
in odločanje o točki odložil. Senatorji študenti so povedali, da so pripravili nekaj predlogov
sprememb nalog komisij Senata. Ker pripomb še niso posredovali Senatu, da bi jih lahko vključili v
gradivo, je bila točka odložena. Rektor je študente pozval, da čim prej pošljejo svoje predloge za
dopolnitev gradiva, da bo senat točko obravnaval na naslednji seji.

Ad 11.) Razno
Pod točko razno so razpravljali:
1.) Prof. dr. Šuput je povedal, da imajo tehnične težave pri odpiranju priponk, prejetih po elektronski
pošti s strani rektorata.
2.) Senator študent je predlagal, naj UL predlaga ministrstvu, da se z zakonom uredi prevajanje
strokovnih in znanstvenih naslovov. Za prevod naj se uporabi naslov, ki ga članica navede pri
akreditaciji programa. Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da je neprevajanje naslovov
mednarodno uveljavljena praksa in tako Slovenija ni izjema. Študent je povedal, da imajo kolegi iz
Nemčije in Francije naslove prevedene v angleščino. Rektor je predlagal, naj pobudniki pripravijo
predlog za spremembo Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih.
3.) Prof. dr. Metka Tekavčič je izpostavila problematiko, da se zaposlenim, ki sodelujejo pri
raziskovalnih organizacijah v okviru UL, ta dejavnost pri poročanju na ARRS ne upošteva in tako
zaposleni nimajo točk pri rubriki A3. Rektor je predlagal, naj pripravijo predlog za komisijo, ki se
ukvarja z novimi merili na ARRS.
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Seja je bila zaključena ob 16:15 uri.

Zapisala:
Urša Lavrič

Mihaela Bauman Podojsteršek

Prof. dr. Ivan Svetlik

Glavni tajnik UL

Rektor UL
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