Številka: 031-3/2017
Datum: 22. 3. 2017
ZAPISNIK
36. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 21. 3. 2017, 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. Rado BOHINC, FDV,
prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER, NTF, prof. mag. Peter
GABRIJELČIČ, FA, red. prof. dr. Peter GRILC, PF, red. prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, red.
prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas
KENDA, ALUO, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, izr. prof. dr. Jana
MALI, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof.
dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof.
dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Branko ŠIROK, FS, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, izr. prof. Marko
VATOVEC, AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Maja
HERCOG, PEF, Miha JURANČIČ, FS, Laura KOUDELA, FDV, Jure MRAVLJE, BF, Živa JAKŠIĆ
IVAČIČ, PEF, Matej DROBNIČ, FS in Tim Gregor GRÜNFELD, PF - (33 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; prof. dr. Tomaž
Turk, EF – nadomešča senatorko UL; prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Martin Čopič,
prof. dr. Tanja Mihalič - prorektorji UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr. prof. dr. Aleksej Turnšek,
pred. KDrŠ, prof. dr. Alenka Krašovec, pred. Kom. za kakovost, doc. dr. Dušan Petrovič, FGG; Tjaša
Podpečan, zaupnica SVIZ – rektorat.
Prisotni so bili tudi: Teja Velkavrh, Marjana Slobodnik, Staška Mrak Jamnik, Petra Pongrac, Vanja
Perovšek, Darja Lisjak, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 36. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Določitev dnevnega reda 36. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 21. 2. 2017
Poročilo rektorja
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor in Mihaela Bauman
Podojsteršek, glavni tajnik UL)
Predlog spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Poslovnik za delo Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Študijski koledar (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
Pritožbe v postopku izvolitve v naziv (poročevalca: izr. prof. Boštjan Botas Kenda, izr. prof. dr.
Janez Stare)
Kadrovske zadeve
- zamenjava člana v Komisiji za tretjestopenjski študij umetnosti.
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 36. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 35. seje Senata UL z dne 21. 2. 2017
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da je bila danes pred sejo odprta razstava Oddelka za geologijo (UL NTF) z
naslovom Litosfera.
Povedal je še, da je bila ustanovljena delovna skupina za pripravo jezikovne strategije. Ta delovna
skupina naj bi v kratkem začela delo.
Glede prihajajočih volitev rektorja je senatorjem povedal, da imajo samo še do petka, do 12.00 čas,
da s članic pošljejo predlog kandidatov za novega rektorja. Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, če smo
razmišljali, da bi omogočili volitve tudi po pošti. Rektor je odgovoril, da to ni predvideno.
Predstavil je dobro novico, in sicer, da so na UL FF pridobili ERC grant štipendijo. To štipendijo je
pridobila zgodovinarka, ki jo bodo povabili na prihodnji senat univerze, da nam projekt predstavi.
Poudaril je še, da trenutno poteka intenzivno delo na SRIP-ih. Prof. dr. Igor Papič je poudaril, da
način dela na SRIP-ih ni korekten (kar se tiče članarin) in da imajo lahko npr. tri manjša podjetja več
glasov kot celotna Univerza v Ljubljani.
Prof. dr. Rado Bohinc je predlagal, da univerza pripravi predlog besedila zakona o univerzi. Podobno
besedilo je bilo pripravljeno že 10 let nazaj in ga lahko skoraj v celoti uporabimo. Rektor je povedal,
da imamo dve izbiri, ali zakon vložimo preko MIZŠ ali preko poslanske skupine. V vsakem primeru
pa se moramo glede tega uskladiti z ministrstvom.
SEZNANITEV:
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Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor in Mihaela
Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)
Rektor je predstavil dosežene rezultate glede na cilje iz strategije univerze v obdobju 2013 -2016.
Najboljše rezultate smo dosegli na področju internacionalizacije. Tudi na drugih področjih smo bili
uspešni, v veliki meri pa je doseganje ciljev bila odvisna od finančnih zmožnosti. Zato smo na primer
na področju raziskovalne dejavnosti dosegali skromnejše rezultate, saj smo v obdobju od leta 2012
dalje bili soočeni z velikim zmanjšanjem financiranja s strani ARRS.
Rektor je poudaril, da smo v tem obdobju, ne glede na dosežene rezultate, izvedli veliko ukrepov za
doseganje strateških ciljev.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL je predstavila dosežene cilje in ukrepe na področju
zagotavljanja pogojev za doseganje strateških ciljev. Na začetku je povedala, da je poročilo
obravnavala Komisija za kakovost, dne 20. 3. 2017. Pripombe komisije in Senata UL bodo
upoštevane v končnem besedilu, ki bo pripravljeno za korespondenčno sejo Senata UL in tudi za
sejo Upravnega odbora UL 30. 3. 2017.
Mihaela Bauman Podojsteršek je povedala, da so uresničeni skoraj vsi cilji vezani na prostorski
razvoj. Letos se bo prenovila UL FSD, poskrbljeno je bilo za energetsko sanacijo UL FF in UL EF.
Odpravlja se prostorska problematika akademij. Pričeli smo z vsemi postopki za obnovo UL ALUO.
Opravljajo se vpisi v ZK, vzpostavila se je baza nepremičnin. Optimizirali smo vrednost nepremičnin
po GURS. Pričeli smo z investicijo v pomol UL FPP. Uvedli smo tri stanovanjske enote za gostujoče
učitelje. S pomočjo IRI smo pripravili energetski koncept UL in vzpostavili energetsko računovodstvo.
Nadalje je povedala, da so bila na kadrovskem področju pripravljena navodila za zaposlovanje VŠ
učiteljev in sprejeli navodila za določanje plač. Hkrati so bili pripravljeni normativi za zaposlovanje v
strokovnih službah. Pričeli smo urejati zaposlovanje raziskovalcev za nedoločen čas. Povečali smo
število tujih učiteljev in raziskovalcev. Uvedli smo minimalno trimesečno bivanje v tujini kot pogoj za
habilitacijo učiteljev. Na rektoratu smo pripravili novo organizacijsko strukturo kadrovske službe, ki
bo omogočala razvoj kadrovske funkcije.
Kar se tiče informacijskega sistema na UL je poudarila, da so vse članice pristopile k vzpostavitvi
enotnega poslovno informacijskega sistema. Kadrovsko smo okrepili službo za informatiko. Pripravili
smo načrt integracije informacijskih sistemov in prenovili smo univerzitetno informacijsko
infrastrukturo. Vzpostavili smo Svetovno mrežo UL in obveščanje tuje javnosti z biltenom »Echo«.
Okrepili smo notranje komuniciranje z različnimi bilteni. Vzpostavili smo kolegij delavcev, ki delajo na
področju odnosov z javnostmi. Nenazadnje smo pristopili tudi k novim oblikam informiranja javnosti
(družbena omrežja, posodobitev spletnih strani).
Predsednica komisije za kakovost, prof. dr. Alenka Krašovec, je dodala, da so osnutek poročila
obravnavali na seji komisije. Želela je posebej izpostaviti projekt KUL, ki je trajal več let. Vodstvo UL
je nadaljevalo z določenimi aktivnostmi. Predvsem so uspešni posvetovalni obiski (izmenjava dobrih
praks) in številna usposabljanja, kjer je bilo prisotnih več kot 300 zaposlenih. S tem je bil dejansko
dosežen premik v kakovosti na UL. Zaznali so potrebno, da je treba v prihodnosti delati na
samoevalvacijah študijskih programov na univerzi.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je poudaril, da bi bilo bolje, če bi na straneh od 62 do 64 dodali primerjavo v
% in ne samo v absolutnih številkah. Vprašal je, zakaj ni notri omenjena Noč znanosti. Prof. dr. Martin
Čopič, prorektor, je odgovor, da smo pri tem samo sodelovali in ne organizirali, zato tega nismo
navajali notri. Predlagal je, da se doda UNESCO katedra (pri UL FGG).
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 4.1.:

3

Strokovne službe rektorata pri pripravi Poslovnega poročila s poročilom o kakovosti upoštevajo
pripombe iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL bo na korespondenčni seji sprejel pripravljeno Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Predlog spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan
Svetlik, rektor)
Rektor je predstavil spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, kot sledi iz gradiva, ki
je bilo dano na sejo senata.
SKLEP št. 5.:
Senat UL se strinja s predlogom sprememb Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, kot
izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.) Poslovnik za delo Senata Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je predstavil predlog besedila Poslovnika za delo Senata Univerze v Ljubljani.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme Poslovnik za delo senata UL s predlogom A, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je predstavil spremembo Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani. Povedal je, da so
spremembe narejene v skladu z novim statutom. Novost je, da bodo lahko na predlog članice ali
rektorata priznanje dobili tudi strokovni delavci. Poudaril je, da bo to že letos uporabno.
Obrazložitev:
Statut UL v 173. členu določa:
»Univerza podeljuje naslednja priznanja in nagrade:
- naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani«
- naziv »častni senator Univerze v Ljubljani«
- naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani«
- zlato plaketo Univerze v Ljubljani
- svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim in raziskovalnim sodelavcem
- zlato plaketo »Pro Universitate Labacensi«
- Prešernovo nagrado za študente
- svečano listino za študente
- priznanja za posebne dosežke študentov
- priznanja strokovnim delavcem na predlog članice ali rektorata.
Senat univerze lahko določi tudi druge nagrade.
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Senat univerze sprejme pravilnik o priznanjih in nagradah univerze, s katerim določi število, pogoje,
postopek ter obliko priznanj oziroma pravice in status, ki izvirajo iz posameznega priznanja.«
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme predlagane spremembe v Pravilniku o priznanjih Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 8.) Študijski koledar (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da mora žal poročati o tem, da se KMŠ in KDŠ nista uspeli
uskladiti glede študijskega koledarja. Gre se za majhno razliko in glede na to, da smo dvakrat o tem
razpravljali na obeh komisijah, smo se odločili, da bomo tukaj predstavili obe strani in se na koncu
odločili za eno.
KDŠ je menila, da je bolje izkoristiti dneve med božičem in novim letom (od 27. 12. 2017 do 29. 12.
2017) za normalni pouk. To so normalni delovni dnevi. Menili so, da je to bolje, kot podaljšati
spomladanski semester za tri dni (od 22. 1. 2018 do 24. 1. 2018).
Mnenje KMŠ pa je bilo, da so ti dnevi med božičem in novim letom težko izvedljivi in da je bolje
podaljšati spomladanski semester za tri dni.
Dilema pri študijskem koledarju je naslednja: ali imeti dodatne tri dni v decembru ali v januarju.
Prof. dr. Borut Božič je izrazil presenečenje nad tako natančnim preštevanjem dnevov. Po zakonu
smo dolžni zagotoviti 15 tednov kontaktnih ur v zimskem in prav toliko v poletnem semestru. Zaradi
dilem so v preteklosti potegnili 16 tednov kontaktnih ur v zimskem in 16 ur v poletnem semestru. Kar
pomeni, da se izpiti opravljajo tudi do sredine julija. V zvezi s tem ne razume, zakaj bi se senatorji
morali sedaj odločati kateri urnik bo na kateri dan bil. Mogoče je to izvedljivo na članicah, kjer se
izvajajo samo predavanja. Na članicah, kjer so terenske vaje, vaje ipd. pa je to težko izvedljivo, saj
morajo gledati vsebinsko ali je mogoče urnik prilagoditi glede na to. Dejansko je škoda časa, da se
ukvarjamo s posameznimi datumi, ker bomo na koncu zapisali, da lahko članica sama prilagodi
študijski koledar glede na svoje potrebe. Predlaga, da ostanemo na bolj globalni ravni, kaj moramo
mi kot univerza storiti in to tudi izpeljati.
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da se prazniki ne nadomeščajo. Obvezani smo izvesti toliko
ur, kot piše v akreditiranem študijskem programu. Razlog, zakaj smo želeli postaviti ravno pet krat
petnajst dni v vsak semester, je, da so bile na članicah pogosto izjave, da se prazniki ne nadomeščajo
in niso želeli nadomeščati tega praznika. Dnevi med božičem in novim letom so delovni dnevi, se
pravi, če nekdo želi nadomeščati ta dan zaradi organizacije pouka, to lahko, ampak bo nadomeščal
delovni dan, ne pa praznika. To je glavna ideja tega koledarja, in sicer, da se v osnovi postavi študijski
koledar tako, da je pet krat petnajst dni, ne glede na to koliko časa to traja. Druga stvar pa je, da ti
dnevi so sicer res sitni, vendar se izkaže pri kakšnih skupnih programih, da ima en profesor na isti
dan ponedeljkov in četrtkov urnik (na dveh fakultetah) in ne more biti na dveh koncih istočasno.
Prof. dr. Dušan Šuput je povedal, da nima smisla zgubljati čas okoli tega, ker na koncu bo treba reči,
da lahko članica prilagodi urnik skladno z akreditiranim programom.
Prof. dr. Janez Vogrinec je povedal, da se strinja s tem, kar je prof. dr. Božič povedal. Na fakulteti že
sedaj zagotavljajo pogoje zato, da izpeljejo program v takšni obliki kot je bil akreditiran.
Rektor je povedal, da statut pravi, da moramo študijski koledar sprejeti. Prostora za individualne
prilagoditve je, kot ste sami ugotovili, dovolj. Treba se je samo odločiti ali bo na koncu decembra
organiziran pouk.
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Senatorji so komentirali, da tudi če bomo takrat imeli organiziran pouk je to najbolj neroden teden za
delo, ker so vsi okoli nas odsotni.
Prorektor prof. dr. Goran Turk je povedal, da se to lahko reši tako, da se tisti trije dnevi v decembru
prestavijo v januar. S tem se skrajšajo izpitni dnevi.
Senatorka s strani študentov, Živa Jakšič Ivačič je povedala, da je bila na prvi seji KDŠ, ko se je
obravnaval koledar, na drugi so bili pa že novo izvoljeni predstavniki. Takrat so se strinjali, da bi bilo
izpitno obdobje dolgo 4 tedne, in sicer, da bi se začelo v ponedeljek in končalo v petek. Prvotni
predlog pa je bil, da bi se začeli v petek in končali v petek (skupaj tri tedne in dva dneva). Poudarila
je, da imajo študentje enako razmišljanje kot predhodni govorci, in sicer, da so decembra res nerodni
dnevi za organiziran pouk in v preteklih letih so bili ti dnevi označeni kot dela prosti dnevi.
Prof. dr. Borut Božič je povedal, da je preštel te tedne in ugotovil, da imamo, v primeru, da ne
nadomeščamo praznikov, skupaj petnajst tednov, če delamo v tistem tednu konec decembra. Ta
šestnajsti teden (konec decembra) pa je nekakšna rezerva, ki smo si jo ustvarili zaradi vmesnih
praznikov. Je pa tako, da so te dnevi v vsakem primeru delovni, ker morajo zaposleni vzeti dopust,
da lahko manjkajo. Tukaj se gre v bistvu samo za študente.
Rektor je rekel, da je potem vseeno, če sprejmemo študijski koledar tak, kot je predlagan. Potem pa
na članicah organizirate tako, kot vam narekujejo okoliščine.
Rektor je dal na glasovanje predlog:
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme naslednji študijski koledar za študijsko leto 2017/18:
1. Semester
Organizirano pedagoško delo
Zimsko izpitno obdobje

Od vključno
ponedeljek, 2. 10. 2017
ponedeljek, 22. 1. 2018

Do vključno
petek, 19. 1. 2018
petek, 16. 2. 2018

2. Semester
Organizirano pedagoško delo
Spomladansko izpitno obdobje
Jesensko izpitno obdobje

Od vključno
ponedeljek, 19. 2. 2018
ponedeljek, 11. 6. 2018
ponedeljek, 20. 8. 2018

Do vključno
petek, 8. 6. 2018
petek, 6. 7. 2018
petek, 14. 9. 2018

Teden univerze v Ljubljani je predviden od ponedeljka, 4. 12. 2017 do petka, 8. 12. 2017.
Ponedeljek, 30. 4. 2018 je dela prost dan.
Manjkajoči torek v prvem semestru morajo članice nadomestiti.
Za 28. 12. 2017 in 29. 12. 2017 je predvideno organizirano pedagoško delo in se upošteva urnik
za ponedeljek (za dan 28. 12.) in torek (za dan 29. 12. 2017).
Za 3. 5. 2018 se upošteva urnik za ponedeljek.
Članica lahko podaljša spomladansko izpitno obdobje ter začne jesensko izpitno obdobje
prej oziroma ga podaljša.
Članica razporedi izpitne roke znotraj izpitnega obdobja tako, da je mogoče vse postopke
vpisa v višje letnike izpeljati pravočasno.
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Sklep je bil sprejet (8 PROTI, OSTALI ZA).
Ad 9.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Prorektor, prof. dr. Goran Turk, je predstavil delo Komisije za dodiplomski študij, kot sledi iz gradiva,
ki je bila dana na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 28. redne seje KDŠ z dne
7. 3. 2017 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
Ad 10.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Ad 11.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 12.) Pritožbi v postopku izvolitve v naziv (izr. prof. Boštjan Botas Kenda, izr. prof. dr.
Janez Stare)
Ad 13.) Kadrovske zadeve (rektor)
SKLEP št. 13.1.:
Senat UL imenuje prof. Igorja Šmida z UL AGRFT v Komisijo za tretjestopenjski študij
umetnosti, namesto prof. Matjaža Zupančiča z UL AGRFT, v skladu s predlogom UL AGRFT.
Mandat novega predstavnika prične teči po imenovanju na seji Senata in traja do konca mandata
komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.2.:
Senat UL imenuje izr. prof. mag. Tomaža Krušca z UL FA v Komisijo za podeljevanje priznanj
pomembnih umetniških del, namesto prof. Miloša Florijančiča z UL FA, v skladu s predlogom UL
FA. Mandat novega predstavnika prične teči po imenovanju na seji Senata in traja do konca mandata
komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 14.) Razno
Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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