Številka: 031-9/2018
Datum: 28. 11. 2018
ZAPISNIK
12. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 27. 11. 2018, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Igor PAPIČ, rektor UL, izr. prof. dr. Matej BLENKUŠ, UL FA, prof. dr. Mojca CIGLARIČ,
UL FRI, prof. dr. Gregor DOLINAR, UL FE, prof. dr. Emil ERJAVEC, UL BF, prof. dr. Peter
GRILC, UL PF, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr.
Monika KALIN GOLOB, UL FDV, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, izr. prof. dr. Vesna
LESKOŠEK, UL FSD, prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, UL FGG,
prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, UL FFA, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof. dr.
Anton RAMŠAK, UL FMF, izr. prof. dr. Janez STARE, UL FU, prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT,
prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL EF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP,
izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Tim GABERŠEK, UL
PF, Ana FATUR, UL PF, Blaž PLAZAR, UL EF, Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL
MF in Rok SMREKAR, UL EF - (29 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Roman KUHAR, UL FF, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK
RAMOVŠ, ALUO, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF,
študentka Laura KOUDELA, UL FDV.
Seje so se udeležili še:
prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL; prof. dr.
Borut Božič, predsednik UO UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, izr. prof. dr. Katja Filipčič, nam.
pred. KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. dr. Smiljana Komar, nam. pred. KDrŠ; izr. prof.
dr. Gašper Ilc, UL FF, doc. dr. Martina Oder, UL ZF, izr. prof. dr. Karmen Pižorn, UL PEF –
nadomeščajo senatorja; Anja Korošec, SVIZ; Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, prof. dr.
Aleksandra Kanjuo Mrčela, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Enrika Črnivec, Polonca Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Urša
Lavrič - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 12. seje Senata Univerze v Ljubljani
Rektor je predlagal, da se točka 14. Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: prof. dr. Metka
Tekavčič) prestavi na 4. točko, ostale pa se temu primerno preštevilčijo tako, da je predlagani dnevni red
naslednji:
1.
2.
3.

Določitev dnevnega reda 12. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 11. seje z dne 23. 10. 2018
Poročilo rektorja:
- Predstavitev kandidatke za prorektorico
- Sprejem UL v VIU
- Pogajanja sindikatov z Vlado RS
- Sofinanciranje interdisciplinarnih študijskih programov iz sredstev RSF
- Nadomestne volitve člana v UO UL
- Odgovor na vprašanje senatorja (vnašanje v bazo SICRIS)
Pritožba v postopku izvolitve v naziv (Poročevalka: prof. dr. Metka Tekavčič)
Ustanovitev Raziskovalno razvojnega centra UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Sprememba Priloge 2 k Statutu UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Razpisi za vpis (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Dopolnitev seznama institucij (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev (prof. dr.
Igor Papič, rektor)
Poslovnik Komisije za obštudijsko dejavnost UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestne članice Komisije za pritožbe študentov UL
- Imenovanje študentske predstavnice v Komisijo za doktorski študij UL
Razno

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme spremenjeni dnevni red 12. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 4, 13 in 14 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 11. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
I.

Predstavitev kandidatke za prorektorico:
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Rektor je povedal, da je prof. dr. Barbara Novak redna profesorica za civilno in gospodarsko pravo na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno
na področje družinskega prava, prava osebnostnih pravic in temeljev civilnega prava.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL do konca mandatnega obdobja 2017-2021 potrjuje naslednjo kandidatko za prorektorico:
- prof. dr. Barbara Novak.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Sprejem UL v VIU

Rektor je povedal, da je bil na skupščini VIU, kjer je bila UL soglasno sprejeta v to združenje. Uradno z
aktivnostmi začnemo v naslednjem študijskem letu, zato je rektor ob tem pozval senatorje, da začnejo na
svojih članicah razmišljati o sodelovanju z VIU. V akademski svet VIU je treba imenovati predstavnico
UL. Predvidoma bo to postala nova prorektorica prof. dr. Barbara Novak.
Glede VIU bodo članice prejele dodatna navodila.
III.

Pogajanja sindikatov z Vlado RS

Rektor je povedal, da nimamo še podrobnih podatkov o vsebini dogovora med Vlado in sindikatom. Z
vidika visokega šolstva in znanosti je najpomembnejši dosežek KSO in posebej VSS zaveza vlade, da bo
namenila dodatna sredstva neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom, vključno z
univerzami in inštituti, za povečane stroške dela, ki bodo nastali s tem sporazumom, za izvajanje
dejavnosti, ki se financira iz državnega proračuna. Zaveza vlade, da zagotovi dodatna sredstva, bo za
vsebine aktualnega stavkovnega sporazuma veljala trajno, ima pa tudi precedenčni pomen za vse bodoče
sporazume in dogovore med vlado in sindikati in pomeni premostitev dosedanje stalne strukturne
ranljivosti visokega šolstva in znanosti pri delitvi denarja znotraj ministrstva. Določba o financiranju je
zavarovana s trajno pravico sindikatov iz KSO do plačane stavke, če bi vlada kršila sporazum. VSS bo
imel status varuha ustreznega financiranja univerz.
IV.

Sofinanciranje interdisciplinarnih študijskih programov iz sredstev RSF

Rektor je povedal, da imamo v načrtu razvojnih ciljev zapisano spodbujanje interdisciplinarnosti. V ta
namen je Upravni odbor UL pri delitvi sredstev izločil 250.000 EUR za interdisciplinarne programe.
(Delitev sredstev je bila sprejeta na 4. korespondenčni seji UO UL, ki je potekala od 27. 6. do 29. 6. 2018.)
Kolegij dekanov je bil na več sejah seznanjen z načinom delitve sredstev za interdisciplinarne študijske
programe v okviru razvojnega stebra financiranja (RSF).
Rektor je 26. 10. 2018 vsem članicam poslal poziv, da posredujejo predloge interdisciplinarnih študijskih
programov, ki bi se financirali iz sredstev RSF. Na poziv so se javile tri članice. Predlog UL TEOF še ni
bil v celoti dodelan. Drugo leto bodo odpravili nejasnosti in ponovno kandidirali.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 3.2.:
Senat UL se strinja, da se sredstva za sofinanciranje interdisciplinarnih študijskih programov namenijo:
- za sofinanciranje 1. letnika programa Uporabna statistika v višini 158.365,80 EUR, v kar so zajeti le
neposredni stroški izvedbe predmetov. Članice same krijejo delež posrednih stroškov v višini 22,5
% od neposrednih stroškov;
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-

za sofinanciranje dela stroškov priprave programa Digitalnega jezikoslovja, v višini 11.839,40 EUR.
V primeru Digitalnega jezikoslovja gre za program, ki ga so ga pripravili skupaj s tujimi univerzami
in drugimi članicami. Priprava programa je bila financirana iz sredstev Erasmus, sofinanciral bi se
del stroškov, ki jih niso mogli uveljavljati v projektu in so presegli predvidene stroške.
Sklep je bil soglasno sprejet.
V.

Nadomestne volitve člana v UO UL

Rektor je povedal, da so bile 26. 11. 2018 volitve nadomestnega člana v UO UL iz vrst delodajalcev.
Volitve je opravilo volilno telo, v katerega so članice imenovale vsaka svojega elektorja. Na volitvah je
bilo prisotnih 22 elektorjev (od skupno 26). Za nadomestnega člana iz vrst delodajalcev je bil soglasno
izvoljen g. Radovan Bolko, predsednik uprave Kolektor Group d.o.o.. Vlada RS mora še podati soglasje
k izvoljenemu predstavniku.
Prav tako mora Vlada RS imenovati še svojega predstavnika v UO UL, saj njihov dosedanji predstavnik,
mag. Urban Krajcar, ni več zaposlen na ministrstvu.
VI.

Odgovor na vprašanje senatorja (vnašanje v bazo SICRIS)

»Ali je vnos v bazo SICRIS naša dolžnost za tiste študente, ki niso pri nas zaposleni?«:
Ne. V skladu s 15. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnic UL izdelavo, vodenje in
redakcijo bibliografij raziskovalcev v sistemu COBISS.SI opravlja knjižnica praviloma le za registrirane
raziskovalce in druge zaposlene na matični redni članici univerze.
Izjemoma in glede na kadrovske zmožnosti knjižnice se storitev iz prejšnjega odstavka izvaja tudi za druge
uporabnike in se obračuna po veljavnem ceniku.
Priprava, vnos in vodenje bibliografij je brezplačno za zaposlene na matični članici, za ostale pa za strošek
po ceniku UL za študijsko leto 2018/2019 znaša 25,10 EUR na uro + stroški.
Doktorandi, ki niso zaposleni na članici, imajo možnost za vnos v Cobiss zaprositi knjižnico na članici, ki
lahko to storitev zanje opravi proti plačilu.
Prav tako lahko za izdelavo bibliografskih zapisov za osebno bibliografijo zaprosijo v NUK, kjer storitev
zaračunajo v skladu z veljavnim cenikom storitev NUK. Cena storitve v letu 2018 je 23,82 EUR, ob
upoštevanju normativa treh bibliografskih zapisov na uro, in v CTK, kjer storitev priprave in vnosa
bibliografskih enot za leto 2018 stane 24 EUR + dejanski stroški. Za študente in zaposlene Univerze v
Ljubljani, za informacijske storitve, ki jih uporabljajo v znanstveno-pedagoškem procesu, plačujejo le
dejansko nastale stroške storitve.
Doktorandi, ki niso zaposleni kot mladi raziskovalci, ne morejo pridobiti šifre ARRS oziroma ne
izpolnjujejo pogojev za vpis v evidenco ARRS. Eden od pogojev je zaposlitev raziskovalca v organizaciji,
ki je pri ARRS evidentirana kot izvajalka raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Lahko pa raziskovalca, ki se želi predstaviti v informacijskem sistemu SICRIS, vendar ne izpolnjuje
pogojev za vpis v evidenco ARRS, IZUM vnese v sistem SICRIS tudi neposredno, če ima najmanj
diplomo univerzitetnega programa (pridobljeno po starem programu) ali magisterij 2. bolonjske stopnje
in z bibliografijo izkazuje vpetost v raziskovalno delo. Prošnjo za vpis v SICRIS pošlje oseba na IZUM v
skladu z navodili na spletni strani SICRIS.
Bibliografije raziskovalcev se vedno črpajo iz sistema COBISS.SI, ne glede na to, ali so pripravljene
neposredno v sistemu COBISS.SI ali posredno v sistemu SICRIS.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
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Ad 4.) Pritožba v postopku izvolitve v naziv (prof. dr. Metka Tekavčič)
Ad 5.) Potrditev sklepa o ustanovitvi Raziskovalno-razvojnega centra UL (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Rektor je povedal, da je Raziskovalno-razvojni center Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju RRC UL)
mišljen, kot skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani, ki jo sestavljajo različni multidisciplinarni
raziskovalno razvojni centri Univerze v Ljubljani (MRRC UL) s posameznih multidisciplinarnih
raziskovalnih področij.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:
Senat UL soglaša s sklepom o ustanovitvi Raziskovalno-razvojnega centra Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Spremembe Priloge 2 k Statutu UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
V namen počastitve 100-letnice Pravne fakultete, želi UL PF posneti film. V skladu z navedenim je treba
registrirati naslednjo dejavnost:
J 59.110
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme predlog dopolnitve Priloge 2 k Statutu UL v skladu s predlogom UL PF in čistopis
Priloge 2 k Statutu UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
UL FU želi na strehi fakultete postaviti sončne celice in zato potrebuje registracijo naslednjih dejavnosti:
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme predlog dopolnitve Priloge 2 k Statutu UL v skladu s predlogom UL FU in čistopis
Priloge 2 k Statutu UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Spremembi Priloge 2 k Statutu UL mora potrditi še UO UL, nato mora nanje dati soglasje Vlada RS. Po
prejemu soglasja Vlade RS bosta spremembi objavljeni v Uradnem listu RS.

Ad 7.) Razpisi za vpis (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 7.1.:
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Senat UL sprejme predlog Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske, magistrske in doktorske
študijske programe v študijskem letu 2019/2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega
študija v študijskem letu 2019/2020 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske in enovite magistrske
študijske programe v prvih prijavah, pri katerih število prijavljenih kandidatov za vpis presega število
razpisanih mest za 10 ali več odstotkov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. Tomaž Gubenšek je v imenu izr. prof. mag. Lucije Močnik Ramovš postavil vprašanje glede omejitev
vpisnih mest, in sicer ali omejitev 10 % velja tudi za tujce.
Enrika Črnivec, vodja službe za vpis na UL, je povedala, da po mnenju MIZŠ (28. člen Pravilnika) velja
ta omejitev tudi za tujce. Omejitev vpisa za slovenske državljane gre sicer v potrditev na Vlado RS,
omejitev vpisa za tuje državljane pa ne dajemo v potrditev Vladi RS.

Ad 8.) Dopolnitev seznama institucij (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.:
Na Seznam institucij, v okviru katerih lahko zaposleni delajo izven UL po predhodni odobritvi dekana
članice in pridobitvi soglasja rektorja/dekana, se v okviru »Institucije, katerih (so)ustanoviteljica je UL ali
članica« doda Inštitut UL FGG, d.o.o.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dne 4. 1. 2018 na podlagi soglasja Senata UL sprejel Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti
visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (Pravilnik UL). Pravilnik UL določa, da članice uskladijo svoje
pravilnike s Pravilnikom UL. Po predhodnem soglasju senata univerze pravilnike potrdi rektor.
Senat UL je 10. in 11. seji obravnaval do takrat prejete in pregledane pravilnike. Naknadno je pravilnik
poslala še UL MF, ponovno pa je pravilnik poslala UL FPP. Senat UL je k pravilniku UL FPP sicer že
podal soglasje, vendar so pravilnik še dopolnili v fazi ponovnega usklajevanja s sindikatom in senatom
članice. Strokovne službe so prejeta pravilnika pregledale iz vidika usklajenosti s Pravilnikom UL, iz vidika
gospodarnosti in skladnosti z akreditiranim študijskim programom.
Kolegij rektorja je po pregledu teh pravilnikov sklenil, da senatu predlaga, da poda soglasje k pravilnikoma
za študijsko leto 2018/2019. Med študijskim letom se prepoznajo dobre prakse in največja razhajanja med
članicami pri vrednotenju oblik dela in se o tem ponovno v letu 2019 odpre razprava.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9:
Senat UL daje soglasje k pravilnikoma članic UL MF in UL FPP za študijsko leto 2018/2019.
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Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Poslovnik Komisije za obštudijsko dejavnost UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da je poslovnik komisije pripravila in potrdila Komisija za obštudijsko dejavnost.
Dodal je, da je pravna služba opozorila na zadnjo poved 11. člena poslovnika (spodaj odebeljeno
označeno), in sicer: »Na začetku seje predsednik ugotovi sklepčnost. Komisija je sklepčna, če je na seji
navzoča večina članov Komisije. Če ni zagotovljena sklepčnost komisije, lahko predsednik pričetek seje
odloži za 15 min. Po 15 minutah se šteje, da je seja sklepčna, če je navzočih vsaj 5 članov.«
Predlagal je, da se zadnja poved 11. člena črta iz poslovnika. Prisotni so se s tem strinjali.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.1.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu komisije Senata Univerze v Ljubljani za obštudijsko dejavnost, s
popravkom iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Senatorji so opozorili, da je bila ta določba zapisana tudi v poslovnikih, ki jih je Senat sprejemal na eni od
prejšnjih sej. Zato je rektor dal na glasovanje dodaten sklep.
SKLEP št. 10.2.:
Senat UL se strinja, da se pregledajo vsi do zdaj sprejeti poslovniki komisij senata, in se v njih črta poved
»Po 15 minutah se šteje, da je seja sklepčna, če je navzočih vsaj 5 članov.«.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica
predsednika komisije)
Izr. prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika komisije, je predstavila poročilo o delu, ki je bilo
priloženo gradivu za sejo.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij z 8. redne seje KDŠ dne 20.
11. 2018 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.

Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik)
Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Smiljana Komar, namestnica
predsednika)
14.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik)
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Ad 15.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 15.1.:
Senat UL sprejme predlog UL FDV in imenuje doc. dr. Barbaro Rajgelj za nadomestno članico
Komisije za pritožbe študentov UL za čas odsotnosti članice komisije, izr. prof. dr. Irene Bačlija Brajnik.
Doc. dr. Barbara Rajgelj ima kot nadomestna članica enake pravice in dolžnosti kot članica komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 15.2.:
Senat UL imenuje Majo Hercog z UL PEF za članico iz vrst študentov v Komisijo za doktorski študij, v
skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 16.) Razno
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, ali je kaj novega glede prenove habilitacijskih meril.
Rektor je odgovoril, da bo spet sklicana delovna skupina za prenovo meril.
Rektor je vse zbrane povabil na dogodke v sklopu Tedna UL.
Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL

8

