Številka: 031-7/2019
Datum: 19. 6. 2019
ZAPISNIK
19. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 18. 6. 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. Tomaž
GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL
FDV, 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, doc. dr. Andrej STARC, UL ZF,
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, 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, Tim GABERŠEK, UL PF, Ana
FATUR, UL PF - (28 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof.
dr. Roman KUHAR, UL FF, izr. prof. dr. Vesna LESKOŠEK, UL FSD, študenta: Blaž PLAZAR,
UL EF, Rok SMREKAR, UL EF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc, prof. Boštjan Botas Kenda - prorektorji UL;
nadomeščanje senatorjev: izr. prof. dr. Katja Filipčič, UL PF, prof. dr. Gregor Majdič, UL VF, izr. prof.
dr. Gašper Ilc, UL FF; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof.
Miran Zupanič, pred. Stat. kom., izr. prof. dr. Katja Filipčič, nam. pred. KDŠ, izr. prof. dr. Gašper Ilc,
pred. KMŠ; 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: prof. dr. Tomaž Deželan, Urša Lavrič, Marina Šućur - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 19. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Določitev dnevnega reda 19. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 18. seje z dne 28. 5. 2019
Poročilo rektorja:
- Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2019/2020)
- Prijavno-sprejemni postopek (pojasnilo) (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Statut Univerze v Ljubljani (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Predlog spremembe 34. člena Statuta UL
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Kazalniki pedagoške odličnosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovniki delovnih teles Senata UL:
- Poslovnik Statutarne komisije UL
- Poslovnik Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del UL
- Poslovnik Komisije za magistrski študij UL
- Poslovnik Komisije za inovacije UL
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)
Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
Razno

Rektor je predlagal, da se na predlog predsednika Statutarne komisije UL z dnevnega reda umakne
Poslovnik Statutarne komisije UL, saj bi želeli poslovnik, pred obravnavo na Senatu UL, obravnavati na
seji komisije.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme spremenjen dnevni red 19. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 18. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je predstavil koledar sej Senata UL za študijsko leto 2019/2020 in dal na glasovanje naslednji
sklep.
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL sprejme koledar sej Senata UL za študijsko leto 2019/2020, kot izhaja iz priloge tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

2

S strani UL EF je bilo postavljeno vprašanje, zakaj skupina kandidatov Slovenci brez slovenskega
državljanstva in državljani iz držav nečlanic EU prejme Sklep o rezultatu izbirnega postopka
pozno, šele v septembru?
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je povzela odgovor, ki so ga pripravili v vpisni službi.
Odgovor vpisne službe: »Ta skupina kandidatov se elektronsko prijavi na spletnem portalu eVŠ v prvem
roku od februarja do aprila (letos od 12. 2. do 19. 4.). Ob prijavi brez kvalificiranega digitalnega potrdila
se mora obrazec prijave tudi podpisati in priporočeno poslati po pošti v petih dneh po roku, določenim
za oddajo e-prijave (letos 25. 4.). V primerjavi s slovenskimi državljani in državljani držav članic EU je
prijavni rok daljši za mesec dni.
Po zaključenem prijavnem roku v aprilu in maju poteka v Visokošolski prijavno-informacijski službi
administrativna obdelava prijav (kandidati so pozvani za dopolnitev prijave s podpisom, prijave; ki niso
bile oddane na predpisan način, se izloči; naredijo se seznami kandidatov za opravljanje preizkusov
posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti). Konec maja se objavi končno število prijav na spletni
strani (letos 24. 5.).
Maja in junija Visokošolska prijavno-informacijska služba skupaj z Univerzitetno službo za prvo in drugo
stopnjo (priznavanje tuje srednješolske listine) pošlje vsem kandidatom z veljavno prijavo, po e-pošti in
priporočeno po pošti, poziv za dopolnitev prijave z dokumenti in informacije o poteku prijavnosprejemnega postopka in vpisa. Konec junija se objavijo omejitve vpisa na spletni strani (letos 21. 6.).
Junija in julija (letos do 1. avgusta) kandidati iz tujine pošiljajo potrebne dokumente za postopek
priznavanja tuje izobrazbe za namen nadaljevanja izobraževanja in za izbirni postopek.
Avgusta se za vse popolne vloge najprej opravi postopek priznavanja za namen nadaljevanja
izobraževanja. Na podlagi sklepa o priznanju Visokošolska prijavno-informacijska služba vrednoti tuja
srednješolska spričevala za vse kandidate, ki se prijavijo v študijske programe z omejitvijo vpisa (600
kandidatov). Rezultate vrednotenja (ocene, pretvorjene v slovenski ocenjevalni sistem), se vnese v
računalniško bazo. Razvrščanje kandidatov poteka konec avgusta (letos 28. 8.). Sklep o rezultatu izbirnega
postopka dobijo kandidati konec avgusta oziroma začetek septembra (letos do 6. 9.).
Če bi hoteli zagotoviti, da bi kandidati prejeli Sklep o rezultatu izbirnega postopka prej (npr. mesec dni
prej, začetek avgusta), bi morali določiti zgodnejši datum za dostavo zahtevanih dokumentov (npr. mesec
dni prej, 1. 7.). Strokovni službi rektorata namreč potrebujeta vsaj mesec dni za postopek priznavanja tujih
srednješolskih listin, postopek vrednotenja in izbirni postopek.
Zgodnejši datum za dostavo dokumentov po našem mnenju ne bi bil ustrezen, saj veliko kandidatov
zaradi kasnejšega prejema zaključnih spričeval v primerjavi s slovenskim sistemom, ne more poslati
dokumentov pravočasno. V nekaterih državah prejmejo zaključno spričevalo šele drugo polovico julija ali
začetek avgusta (Makedonija, Črna gora, Italija, Hrvaška, evropska matura, mednarodna matura). Poleg
tega pa morajo kandidati po prejemu dokazil, le ta tudi overiti, uradno prevesti, legalizirati …, kar jim
vzame kar precej časa (10 dni). Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da morajo nekateri kandidati do roka
za oddajo dokumentov opraviti tudi izpit iz slovenščine (osem članic UL).
Kandidati, ki ne bi v roku poslali vseh zahtevanih dokazil, bi dobili negativen sklep o rezultatu izbirnega
postopka. Ocenjujemo, da bi na Univerzi v Ljubljani 700 kandidatov od 1300 prijavljenih dobilo negativni
sklep, od tega najmanj 160 od 280 prijavljenih za vpis na Ekonomsko fakulteto.
Če bi jim zagotovili tudi dodaten, kasnejši rok za dokumente (podobno kot za državljane iz držav EU in
Slovence s tujo srednjo šolo, 10. 9.), bi se vsi ti kandidati razvrščali naknadno. Kar pomeni, da bi bila na
Univerzi v Ljubljani naknadno uvrščena v izbirni postopek polovica kandidatov (700), od tega 160 za vpis
na Ekonomsko fakulteto.
Podatki pokažejo, da bi bilo na Ekonomsko fakulteto, univerzitetni študijski program, redni, uvrščenih v
rednem izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa na 80 razpisanih vpisnih mest najmanj 80
kandidatov (toliko, kot je razpisanih vpisnih mest + t.i. »rep« - vsi kandidati, ki bi dosegli minimum točk)
ter v naknadnem izbirnem postopku še vsi kandidati, ki bi v dodatnem roku poslali vse zahtevane

3

dokumente in dosegli minimum točk, ki so ga postavili kandidati v rednem izbirnem postopku
(potencialno še 150 kandidatov).
Ocenjujemo, da je obstoječi prijavno-sprejemni postopek optimalen, saj imajo vsi kandidati
možnost oddati dokazila do določenega roka. To pa je tudi edini način, da se izognemo sprejemu
kandidatov v naknadnem izbirnem postopku (kar je želja večine članic UL).«
Rektor je v nadaljevanju predstavil tudi dopis Ministrstva za notranje zadeve, in sicer glede problematike
zaposlovanja tujih visokošolskih učiteljev in vpisovanja tujih študentov. Povedal je, da je dopis objavljen
med gradivom in da si ga senatorji lahko preberejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Statut Univerze v Ljubljani
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19,
22/19 in 36/19) se prvi odstavek 34. člena spremeni, tako da se glasi: »Postopki kandidiranja, volitev in
razrešitev organov univerze se v delu, ki jih ne ureja ta statut, uredijo s pravilnikom, ki ga sprejmeta senat
in upravni odbor univerze. K določbam, ki opredeljujejo volitve v študentski svet univerze, morata
predhodno pridobiti soglasje študentskega sveta univerze.
Drugi odstavek 34. člena se črta.«
Članice UL so imele do 12. 6. 2019 rok za posredovanje amandmajev. Na predlagano spremembo Statuta
UL nismo prejeli nobenih amandmajev, zato je Statutarna komisija UL na svoji korespondenčni seji
potrdila spremembo Statuta UL in ga posredovala v sprejem Senatu UL in Upravnemu odboru UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme spremembo 34. člena Statuta UL v skladu s predlogom Statutarne komisije UL z dne
13. 6. 2019, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da gre pri predlaganem sklepu za podaljšanje soglasja tistim pravilnikom, h katerim je
Senat UL že podal soglasje za študijsko leto 2018/2019.
Članice bodo prejele osnutek spremembe Pravilnika, s katero bo realiziran sklep o podaljšanju soglasja
za študijsko leto 2019/2020. Pravilnika UL BF in UL FF bosta po dodatnem pregledu in uskladitvi
obravnavana na septembrski seji Senata UL.
Z drugim delom sklepa se članice, ki nimajo pravilnikov, pozove, da za študijsko leto sprejmejo sklep
o vrednosti NPO v odvisnosti od števila študentov. Dodan je tudi poziv članicam, ki nimajo pravilnika,
da sprejmejo sklep o določitvi vrednosti ure predavanj ali seminarjev v odvisnosti od števila študentov.
Članice prav tako obveščamo, da v kolikor želijo za študijsko leto 2019/2020 spremeniti pravilnik, lahko
pravilnik predložijo senatu na septembrsko sejo.
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Rektor je senatorje obvestil, da se pripravljajo spremembe krovnega pravilnika.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 5.:
1. Senat UL podaljša soglasje za študijsko leto 2019/2020 k pravilnikom o delovni in pedagoški
obveznosti članic: AGRFT, ALUO, EF, FA, FDV, FE, FFA, FGG, FKKT, FMF, FPP, FRI,
FSD, FS, FŠ, FU, MF, NTF, TEOF, PF, VF, ZF.
2. Za članice, ki niso predložile pravilnikov, ali k predloženemu pravilniku Senat UL še ni dal
soglasja, se neposredno uporablja Pravilnik UL. Senati teh članic morajo sprejeti sklep, s
katerim določijo vrednost ure predavanj in seminarjev v odvisnosti od števila študentov pri
posameznem predmetu (1 – 1,5 ure n.p.o.). Če senat članice tega sklepa ne sprejme, velja, da
je vrednost ure predavanj in seminarjev 1 ura n.p.o.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Kazalniki pedagoške odličnosti (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je predstavila kazalnike pedagoške odličnosti, kot sledi iz gradiva,
ki je bilo priloženo na sejo.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme Kazalnike pedagoške odličnosti, kot sledi iz priloge. Kazalniki pedagoške odličnosti
bodo implementirani v okviru APIS sistema. Kazalniki ne bodo merilo za pridobitev habilitacije, njihov
osnovni namen je namreč nagrajevanje najboljših pedagogov.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prof. dr. Anton Ramšak je vprašal, ali prav razume, da kazalniki ne bodo uporabljeni za obračunavanje
finančnih razmerij med članicami. Rektor je odgovoril, da drži, kazalniki ne bodo temu namenjeni.

Ad 7.) Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad
(prof. dr. Igor Papič, rektor in predsednik Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad)
Ad 8.) Poslovniki delovnih teles Senata UL
Rektor je povedal, da so poslovniki pripravljeni po zgledu poslovnikov drugih komisij Senata UL in dal
na glasovanje naslednje sklepe.
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme Poslovnik Komisije Senata UL za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del,
kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije Senata UL za magistrski študij, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.3.:
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Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije Senata UL za inovacije, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika
KDŠ)
Prof. dr. Katja Filipčič, namestnica predsednika KDŠ, je predstavila poročilo komisije, kot sledi iz gradiva,
ki je bilo priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL z 10. redne seje KDŠ dne
12. 3. 2019 in 11. redne seje KDŠ z dne 4. 6. 2019 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 10.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik KMŠ)
Izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik KMŠ, je predstavil poročilo komisije, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
priloženo na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij UL z 12. seje z dne 6. 6. 2019 in
sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 10.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Fakultete za družbene vede za podpis
sporazuma o sodelovanju pri izvajanju skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Primerjalni
lokalni razvoj.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
Ad 12.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 13.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Prof. dr. Anton Ramšak je povedal, da podpirajo pobudo, da se mora pisati afiliacija UL, kot smo na
zadnjem Senatu UL sprejeli, pri sami izvedbi tega pa vidi nekaj težav. Problem je definirati za koga to velja
in kdaj, namreč v primeru, da bi želeli tujca habilitirati in pri striktnem branju pravil, bi pri takšni habilitaciji
nastal problem.
Rektor je povedal, da razume to situacijo, osebe, ki so zaposlene celo kariero na UL, pri afiliaciji nimajo
izgovorov. Za zaposlene na univerzi, ki delujejo na inštitutih pa rektor zagovarja instrument pridružene
članice UL. V primeru nekoga, ki je v tujini delal kariero, je pa samoumevno, da bomo priznavali njegove
reference, če pride v Slovenijo.
Prof. dr. Matjaž Krajnc je dodal, da v primeru, da nekdo pride iz tujine in nima habilitacije, začne z
nazivom docent in za ta naziv ni treba imeti afiliacij UL, za vse višje nazive pa gre za postopek priznavanja
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ekvivalentnosti naziva in tam ne bomo gledali izpolnjevanja kvalitativnih pogojev, v smislu ali imajo članke
z afiliacijo UL, ampak bomo gledali, ali gre za ekvivalentnost naziva.
Druge razprave pod to točko ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL

7

