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Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17,
56/17, 14/18, 38/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19 in 47/19) na svoji 28. seji, dne 26. 5. 2020
sprejel naslednje
spremembe Poslovnika za delo Senata Univerze v Ljubljani
1. člen
V Poslovniku za delo Senata Univerze v Ljubljani se 9. člen spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Senat obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na rednih in izrednih sejah.
(2) Seje senata sklicuje in vodi rektor na lastno iniciativo ali na zahtevo članice univerze. Sklic seje senata
lahko predlaga tudi upravni odbor univerze ali študentski svet univerze. V primeru odsotnosti rektorja
sklicuje in vodi seje s strani rektorja pooblaščeni prorektor.
(3) Seje se praviloma izvedejo z osebno navzočnostjo vabljenih. Če seje ni mogoče izvesti z osebno
navzočnostjo vabljenih, se lahko izvede s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije
(videokonferenčna seja).
(4) Senat praviloma junija sprejme rokovnik rednih sej za naslednje študijsko leto. Redne seje so praviloma
v Zbornični dvorani, ob torkih ob 14.00 uri.«
2. člen
V Poslovniku za delo Senata Univerze v Ljubljani se doda nov 23. člen (videokonferenčna seja), ki se
glasi:
»(1) Če seje ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo prisotnih, se lahko izvede videokonferenčna seja,
in sicer z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
(2) Ne glede na določilo 19. člena tega poslovnika, se v primeru videokonferenčne seje tajno glasovanje
opravi preko informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki tako glasovanje omogoča.
(3) Vse osebe, ki so v skladu z določbami tega poslovnika prisotne na seji, morajo zagotoviti, da so v času
videokonferenčne seje, v prostoru, v katerem za medsebojno komuniciranje uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo, same.
(4) V kolikor ni določeno drugače, se za videokonferenčno sejo smiselno uporabljajo vse ostale določbe
tega poslovnika.«
Vsi ostali členi se preštevilčijo.
3. člen
Sprememba začne veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.
Prof. dr. Igor Papič
Predsednik Senata UL
Rektor UL
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