Številka: 031-6/2019
Datum: 29. 5. 2019
ZAPISNIK
18. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 28. 5. 2019, 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, prof. dr. Roman KUHAR, UL
FF, 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, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK
RAMOVŠ, ALUO, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, prof. dr. Anton RAMŠAK, UL FMF,
prof. dr. Janez STARE, UL FU, prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, UL
EF, prof. dr. Elen TWRDY, UL FPP, izr. prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez
VOGRINC, UL PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ; študenti: Klemen PETEK, UL MF, Jure
MRAVLJE, UL BF, Žan PIRC, UL FS in Blaž PLAZAR, UL EF, Tim GABERŠEK, UL PF, Ana
FATUR, UL PF in Rok SMREKAR, UL EF - (32 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, prof. dr. Igor ŠVAB, UL MF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda prorektorji UL; nadomeščanje senatorjev: doc. dr. Martina Oder, UL ZF, izr. prof. dr. Tomaž Marš, UL
MF; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof. Miran Zupanič, pred.
Stat. kom. izr. prof. dr. Vesna Štemberger, pred. Komisije za obštudijsko dejavnost; Mihaela Bauman
Podojsteršek, gl. tajnik, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat
UL; Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ, rektorat.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Polonca Miklavc Valenčič, Katarina Ivec, Urša Lavrič - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 18. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Določitev dnevnega reda 18. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 17. seje z dne 23. 4. 2019 in 1. korespondenčne seje z dne 13. 5. 2019
Poročilo rektorja
Vizualna podoba UL (prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor)
Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Osnutek spremembe 34. člena Statuta UL
Merila za volitve v nazive (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Pravilnik o doktorskem študiju UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Pravilnik o volitvah organov na UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor):
- Poslovnik Komisije za kakovost UL (prof. dr. Tanja Dmitrović)
Obštudijska dejavnost na UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):
- Poročilo Komisije za obštudijsko dejavnost,
- Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (poročevalec: prof. dr. Emil Erjavec)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnika študenta v Komisijo za pritožbe študentov
- Imenovanje Programskega sveta interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa
Biomedicina
- Zamenjava člana Komisije za magistrski študij UL
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 18. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 17. seje Senata UL in 1. korespondenčne seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
1. Vrednotenje pedagoškega dela
Rektor je povedal, da so glede vrednotenja pedagoškega dela nekateri prodekani izpostavili vprašanje,
kako se bodo te kazalniki uporabljali in v kakšen sistem jih bomo vnašali. Rektor je odgovoril, da je
osnovni namen teh kazalnikov uporaba za nagrajevanje, pohvale najboljšim. Vzpostavljen bo modul v
okviru APIS-a, preko katerega bi lahko to vnašali. Na junijski seji senata bo predlog sklepa za potrditev
kazalnikov, lahko pa se tudi dodatno zapiše, da to ni merilo za delitev denarja in habilitacije.
2. Rebalans finančnega načrta in kadrovski načrt
Rektor je povedal, da bo seja Upravnega odbora UL 30. 5. 2019, kjer se bo potrjeval rebalans finančnega
načrta in kadrovski načrt na ravni celotne UL, po sprejemu delitve sredstev RSF pa bodo rebalanse
pripravile še članice.
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3. Rektor je povedal še, da se bo razširjena Komisija za sistem financiranja pred poletjem prvič
sestala. Njena prva naloga bo pregled predloga delitve sredstev RSF.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Vizualna podoba UL
Prof. Boštjan Botas Kenda, prorektor, je predstavil osveženo vizualno podobo univerze in pripadajočo
časovnico izvedbe. Povedal je, da gre pri tem za nov sistem vidnega sporočanja, ki temelji na prepoznavnih
elementih obstoječe identitete in potrebah študentov ter zaposlenih. Lastna črkovna družina UL bo
sodobna linearna pisava brez serifov s prepoznavno obliko in prilagojena za rabo pri vseh velikostih in
okoljih.
Časovnica izvedbe:
28. maj 2019
3. december 2019
1. oktober 2020

Predstavitev identitete in načrta vpeljevanja
Začetek prenove identitete UL
Prva predstavitev nove identitete ob proslavi stoletnice
Zaključena prehodna faza vpeljevanja prenove identitete UL

Med razpravo je bilo več različnih mnenj o tem, ali je osvežena podoba preveč moderna in ali bi bilo treba
ohraniti podobo Deželnega dvorca oziroma kako poudariti dolgoletno tradicijo UL Predlagana podoba
omogoča uporabo tudi drugih tradicionalnih simbolov posameznih fakultete in tudi univerze, pri
diplomah bi lahko uporabili npr. hologramsko nalepko s tradicionalno podobo Deželnega dvorca.
Študentje so rektorju postavili vprašanje tudi glede stroškov permanentnih simbolov (zastave, table itd.)
in potrošnega materiala (ovojnice, dopisni listi ipd.). Rektor je odgovoril, da bo prišlo do dodatnih
stroškov, pri potrošnem materialu pa bo šlo samo za zamenjavo predlog.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme osveženo podobo univerze in pripadajočo časovnico izvedbe.
Sklep je bil sprejet (18 ZA, 6 PROTI, 7 VZDRŽANIH)

Ad 5.) Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL)
Prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije UL, je povedal, da sta v Statutu UL določili 34. in
79. člena glede sprejema pravilnika, ki opredeljuje volitve v študentske svete članic UL, neskladni.
Ker v praksi ne drži, niti ni želja, da bi pravilnik, ki opredeljuje volitve v študentske svete članic, sprejemal
Senat UL, predlagamo, da se z namenom odprave navedenega neskladja spremeni Statut UL v skladu s
predlogom v prilogi, tako da bosta senat in upravni obor sprejemala pravilnik, ki opredeljuje volitve
organov univerze (torej tudi v študentski svet univerze), pri čemer se zahteva predhodno soglasje
študentskega sveta univerze k določbam glede volitev v študentski svet univerze, medtem ko pravilnik, ki
opredeljuje volitve v študentske svete članic, sprejema študentski svet univerze.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5:
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Senat UL potrjuje osnutek besedila spremembe 34. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št.
4/2017, s spremembami, dopolnitvami in popravki), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze
v Ljubljani z dne 8. 5. 2019, ki je priloga tega sklepa. Postopek za spremembo Statuta UL se nadaljuje v
skladu z določili 191. člena Statuta UL.
Rok za posredovanje pripomb v amandmajski obliki je 12. 6. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Merila za volitve v nazive (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je povedal, da se po obravnavi predloga sprememb na Habilitacijski
komisiji UL in kolegiju dekanov Senatu UL predlaga v sprejem uradno prečiščeno besedilo Meril in
usklajenih Navodil za izvajanje Meril.
Namen sprememb Meril je izboljšanje preglednosti Meril in vnos redakcijskih popravkov. Spreminja se
struktura besedila. Z novo strukturo se povečujeta preglednost in uporabnost Meril - tako za kandidate
kot za sodelujoče v postopku.
Pogoji za izvolitev v naziv so zbrani na enem mestu, tako da so v ločenih členih zapisani tisti pogoji, ki
veljajo za vsako izvolitev v določeni naziv oz. glede na to, ali gre za prvo ali ponovno izvolitev ali za
ponovno izvolitev po prekinitvi veljavnosti naziva.
Vključene so že sprejete in objavljene interpretacije določil. Predvsem gre za interpretacije postopkovnih
določil v primerih, ki niso bili predvideni, kot so:
- odločitev pristojnega organa za izvolitev v roku 60 dni po prejemu odločitve HK UL (prej 30, kar je
v praksi pogosto neizvedljivo);
- v postopku za izvolitev v naziv RP ali ZS je izrecno zapisana možnost spremembe vloge po seznanitvi
s predlogom HK UL;
- naziva predavatelj in višji predavatelj sta samostojna in nista navedena v vrstnem redu nazivov;
- posodobitev zahtevanih opravljenih študijskih obveznosti, ki so pogoj za ponovno izvolitev v naziv
asistent (vezano na veljavne doktorske študijske programe), idr.
Vsebinska sprememba se nanaša na obvezno navedbo afiliacije Univerze v Ljubljani pri pomembnih delih,
ki jih kandidat uveljavlja v postopku za izvolitev v naziv redni profesor, znanstveni svetnik, izredni
profesor ali višji znanstveni sodelavec. V skladu s prehodno določbo to velja za tista pomembna dela
kandidata, ki bodo sprejeta v objavo od 1. 1. 2020 dalje.
Prof. dr. Mojca Ciglarič je pripomnila, da je po njenem mnenju vsebinska sprememba tudi ta, ki
opredeljuje količinske pogoje za ponovno izvolitev v naziv asistenta (83. člen Meril).
Prorektor je odgovoril, da je to že v veljavi in da je takšno interpretacijo sprejel Senat UL na 35. seji, in
sicer dne 26. 2. 2013.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembe in uradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani ter Navodil za izvajanje Meril, kot
izhaja iz priloge.
Sklep je bil sprejet (1 PROTI, ostali ZA).
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Ad 7.) Pravilnik o doktorskem študiju UL (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je povedal , da je bil v skladu z razpravo na aprilski seji Senata UL in
predlogom rektorja senatorjem ponovno poslan Pravilnik o doktorskem študiju UL v pregled in
dopolnitev. Rok za posredovanje pripomb je bil 16. 5. 2019. Na predlagane spremembe se je odzvalo šest
članic: UL BF, UL FGG, UL FSD, UL MF, UL TEOF in UL VF.
Do prejetih predlogov članic se je opredelila Komisija za doktorski študij UL (KDrŠ) na izredni seji
22. 5. 2019, kot izhaja gradiva, ki je bilo priloženo na sejo.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je predlagal, da se v 20. členu popravi termin »študent« v »doktorand«, da bo v
celotnem pravilniku uporabljena enaka terminologija. Prisotni senatorji so se s tem strinjali.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Pravilnik o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani, ki je priloga tega sklepa in s
popravkom iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Pravilnik o volitvah organov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da smo pripravili spremembe Pravilnika o volitvah organov UL, ki jih je mogoče uvrstiti
v tri sklope:
- Na podlagi Strategije UL na kadrovskem področju za raziskovalce in pedagoge 2017-2020 z akcijskim
načrtom (str. 8, točka 27 Enakopravna zastopanost spolov) smo v pravilniku dodali besedilo, in sicer
prizadevanje za enakopravno/uravnoteženo zastopanost spolov v organih odločanja.
- Uskladitev s spremembami Odloka o preoblikovanju UL (Ur. l. RS, št. 8/19) in Statuta UL.
- Redakcijske spremembe.
Ker je bil Pravilnik o volitvah organov UL že večkrat spremenjen, predlagamo tudi sprejem uradno
prečiščenega besedila, ki ga prilagamo h gradivu.
Statutarna komisija UL se je s predlaganimi spremembami seznanila na svoji 10. seji, dne 8. 5. 2019 in se
z njimi strinjala.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme spremembe in čistopis Pravilnika o volitvah organov UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da je Senat UL na svoji 4. seji dne 23. 1. 2018 soglasno sprejel naslednji sklep:
»SKLEP št. 4.21.:
Senat UL določa, da poslovnike vseh delovnih teles Senata UL sprejme Senat UL.«
Kolegij rektorja pa je po pregledu ugotovil, da osem komisij še nima sprejetih poslovnikov za svoje
delovanje, zato predlaga sprejem predlaganega sklepa.
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Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.1.:
Delovna telesa Senata UL, ki še nimajo sprejetih poslovnikov za svoje delovanje, jih morajo pripraviti in
posredovati v sprejem najkasneje do 19. seje Senata UL, ki bo 17. 9. 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, je predstavila Poslovnik Komisije za kakovost UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 9.2.:
Senat UL sprejme Poslovnik Komisije za kakovost UL, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Obštudijska dejavnost UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije)
Dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije, je predstavila poročilo o delu Komisije za obštudijsko
dejavnost, kot sledi iz gradiva, ki je bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za obštudijsko delo.
Dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije, je predstavila učne načrte obštudijskih dejavnosti.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je vprašal, od kdaj veljajo te obštudijske dejavnosti in predsednica je pojasnila, da
od potrditve na seji Senata UL (torej najprej za študijsko leto 2019/2020).
Prof. dr. Matjaž Mikoš je ugotovil, da pri učnem načrtu obštudijske dejavnosti: Savate – francoski boks in
borba s palico ni bilo navedenega dela študentov v obsegu 30 ur. Predsednica je potrdila, da je ta del
pomotoma res izpuščen, zato ga je treba dodati.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa.
SKLEP št. 10.1.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Šport za zdrav način življenja.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 10.2.:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Savate – francoski boks in
borba s palico, s pripombo iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
Ad 12.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 13.) Pritožba v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Emil Erjavec, UL BF)
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Ad 14.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 14.1.:
Senat UL imenuje Žiga Hrovata z UL PF za namestnika iz vrst študentov v Komisijo za pritožbe
študentov, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat namestnika prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.2.:
Senat UL imenuje Programski svet interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina v
sestavi:
1. prof. dr. Nataša Poklar Ulrih, UL BF
2. prof. dr. Borut Božič, UL FFA
3. prof. dr. Lucija Peterlin Mašič, UL FFA
4. izr. prof. dr. Marko Dolinar, UL FKKT
5. prof. dr. Igor Švab, UL MF
6. prof. dr. Ana Plemenitaš, UL MF
7. prof. dr. Robert Frangež, UL VF
8. prof. dr. Milka Vrecl Fazarinc, UL VF
9. prof. dr. Marina Dermastia, NIB
10. prof. dr. Roman Jerala, KI
11. prof. dr. Uroš Petrovič, IJS
Programski svet ima 11 članov: po dva predstavnika s Fakultete za farmacijo, Medicinske fakultete in
Veterinarske fakultete ter po enega z Biotehniške fakultete, s Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
ter z Instituta »Jožef Stefan«, Nacionalnega inštituta za biologijo ter Kemijskega inštituta. Kandidate so
predhodno predlagali senati posameznih članic univerze v Ljubljani in znanstveni sveti raziskovalnih
inštitutov, ki sodelujejo pri izvajanju interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina.
Mandatna doba programskega sveta traja štiri leta, to je od 1. julija 2019 do 30. junija 2023.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 14.3.:
Senat UL sprejme predlog UL ZF, da se za člana Komisije za magistrski študij UL namesto doc. dr. Urške
Puh imenuje doc. dr. Rok Fink, in sicer do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 15.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Prof. dr. Elen Twrdy je povedala, da je junija kolegij dekanov v Portorožu.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je predstavil težavo glede Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, in sicer
se postavlja vprašanje, ali lahko javni sektor projektira. Želel je seznaniti rektorja in prisotne, da bodo
pripravili dopis za zakonodajno pravno službo, z vprašanjem, kaj pomeni to, kar je navedeno v zakonu.
Izr. prof. dr. Matej Blenkuš je povedal, da gre pri tem za dve vrsti:
- fizične osebe, vključene v zbornico – smejo projektirati, pod določenimi pogoji
- pravni subjekti – ne smejo projektirati.
Rektor se je strinjal s tem, da se pošlje vprašanje na zakonodajno pravo službo.
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Prof. dr. Metka Tekavčič je predstavila težave, s katerimi se soočajo glede tujih študentov. MIZŠ noče
sporočiti, iz katerih držav so tuji študentje, da bi se lahko ustrezno pripravili in jim pomagali (študentske
sobe itd.). Rektor je obljubil, da bo govoril z ministrom glede tega.
Prof. dr. Mitjan Kalin je odprl razpravo glede predloga, da bi se razvojna sredstva delila na vzhod – zahod
v razmerju 80:20. Rektor je povedal, da so s tem seznanjeni in da so že potekale nekatere razprave tudi z
Univerzo v Mariboru.
Druge razprave pod točko razni ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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