Številka: 031-8/2019
Datum: 18. 9. 2019
ZAPISNIK
20. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 17. 9. 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. 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. 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, prof. Marko VATOVEC, UL AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF,;
študenti: Jure MRAVLJE, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, Ana FATUR, UL PF - (26 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Peter GRILC, UL PF, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr.
Matjaž MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Milan ŽVAN, UL FŠ, študenti: Blaž PLAZAR, UL EF, Rok
SMREKAR, UL EF, Žan PIRC, UL FS in Tim GABERŠEK, UL PF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc - prorektorji UL;
nadomeščanje senatorjev: izr. prof. dr. Matija Jezeršek, UL FS, prof. dr. Primož Gorkič, UL PF, prof. dr.
Violeta Bokan-Bosiljkov, UL FGG, Gašper Podobnik, ŠS UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL, izr.
prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Barbara Pihler
Ciglič, pred. KK; 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: mag. Maja Slovenc, prof. dr. Tomaž Deželan, Sergeja Mitič, Darja Lisjak, Polona
Movrin, Staška Mrak Jamnik, Marina Šućur, Polonca Miklavc Valenčič, Urša Lavrič - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 20. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Določitev dnevnega reda 20. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 19. seje z dne 18. 6. 2019
Poročilo rektorja
Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani (izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica
Komisije za kakovost)
Prenova celostne grafične podobe UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Sprememba Meril za volitve v nazive (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Spremembe in dopolnitve Študijskega reda UL (prof. dr. Barbara Novak, prorektorica)
Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor):
- Poslovnik Statutarne komisije UL
- Poslovnik Komisije za dodiplomski študij UL
- Poslovnik Komisije za doktorski študij UL
- Poslovnik Disciplinske komisije za študente UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, 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)
Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnikov študentov
- Zamenjava člana v Komisiji za Prešernove nagrade študentom UL
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 20. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so nekatere točke zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 19. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je na začetku poročila povedal, da je prof. Boštjan Botas Kenda odstopil s položaja prorektorja
zaradi osebnih razlogov in se mu zahvalil za opravljeno delo v vlogi prorektorja v zadnjih dveh letih.
Glede pridruženega članstva je povedal, da je pogodba o pridruženem članstvu z NIB že usklajena in je
trenutno v potrjevanju na njihovih organih. Osnutek pogodbe bo predstavljen tudi na naslednjem kolegiju
dekanov. Predvideva, da bi lahko na oktobrski seji Senata UL sprejeli sklep o pridruženem članstvu in bi
tako NIB postal pridružena članica UL.
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Zadnji rezultati razvrščanja univerz z vsega sveta, ki ga objavlja organizacija Quacquarelli Symonds (QS),
ena od treh najvplivnejših globalnih lestvic, so pokazali, da se je Univerza v Ljubljani uvrstila višje, kot
predhodna leta.
Rektor je senatorje seznanil s projektom EUTOPIA. Univerzitetno zvezo EUTOPIA sestavljajo
Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, l’Université Paris Seine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni
ter Univerza v Warwicku, Zveza teh šestih evropskih univerz EUTOPIA je v okviru razpisa programa
Erasmus+ uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske univerze
prihodnosti, koordinator projekta pa je Univerza v Ljubljani. Na novembrskem Senatu UL bo predstavitev
projekta, prav tako pa bo v mesecu novembru podpisan Grant Agreement (7./8. november).
Rektor je povedal, da je bil dne 12. 9. 2019 v Zbornični dvorani organiziran sestanek z vsemi dekani,
tajniki, predstavniki za odnose z javnostmi, pravniki in drugimi ključnimi zaposlenimi na članicah, kjer se
je govorilo o odprtih vprašanjih članic glede zahteve novinarke. Prav tako je rektor poudaril, da je bilo
danes na članice poslano tudi pravno mnenje glede dostopa do informacij javnega značaja, kjer je bilo
odgovorjeno na vprašanje, ali gre pri podatkih javnega uslužbenca, kot sta ime in priimek, funkcija in
znesek prejetega plačila iz delovnega razmerja, za izjemo od dostopa do informacij javnega značaja.
Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da so danes, po tem, ko so objavili podatke, tako kot je bilo v četrtek
na sestanku dogovorjeno, prejeli elektronsko sporočilo novinarke, s katerim jih poziva za posredovanje
poimenskih podatkov. Novinarka je želela podatke od leta 2016 do leta 2018, in sicer poimenske podatke
za petnajst najvišjih izplačil za vsako postavko. Prof. dr. Metko Tekavčič je zanimalo, kaj sta se rektor in
novinarka zares dogovorila, ker ne verjame, da sta se dogovorila tako, kot je napisala v elektronskem
sporočilu. Prof. dr. Metka Tekavčič je povedala, da so na članici pripravili vse v skladu z novinarkino
zahtevo, poudarja pa, da to posega v podatke njihovih 134 zaposlenih. Dodala je, da je to velika zloraba
inštituta v imenu demokracije in globoko obžaluje, da v našem sistemu ni varovalk, ki bi take zlorabe
preprečevale. Prof. dr. Metka Tekavčič se je opravičila, ker je zaradi drugih obveznosti ni bilo na
četrtkovem sestanku in prosi za dodatna pojasnila, ker meni, da je svoje sodelavce in nekatere dekane, s
katerimi se je pogovarjala, narobe razumela in prosi za točen podatek, kaj sta se rektor in novinarka v
resnici dogovorila, ker se novinarka tako samozavestno sklicuje na ta dogovor z rektorjem.
Prof. dr. Irena Mlinarič Raščan je povedala, da so na spletni strani njihove članice objavili podatke in prav
tako prejeli dodatno zahtevo novinarke, in sicer posredovanje podatkov za deset najvišjih izplačil za vsako
postavko. To posega v najmanj 50 njihovih zaposlenih, od tega je najmanj polovica strokovnih in
tehničnih delavcev.
Zadevo so komentirali tudi drugi dekani, ki so bili prisotni na sestanku v četrtek.
Rektor je generalno odgovoril, da je bilo na sestanku poleg dekanov, več zaposlenih z različnih članic, in
da je bilo tam vse podrobno razloženo in ne vidi potrebe po dodatnem pojasnjevanju te tematike v okviru
točke poročilo rektorja. V kolikor posamezne članice želijo pa jih je rektor dodatno pozval, da se lahko z
njim sestanejo na posebnem sestanku.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani
Izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, predsednica Komisije za kakovost UL, je predstavila vlogo za
podaljšanje akreditacije Univerze v Ljubljani in na kratko povzela proces priprave dokumentov.
Prof. Tomaž Gubenšek je posebej pohvalil pripravljavce vloge za njihovo prijaznost, ažurnost,
strokovnost in pripravljenost pomagati.
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SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Vlogo za podaljšanje akreditacije UL s prilogami.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Prenova celostne grafične podobe (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Glede na razprave in odzive v zvezi s prenovo celostne grafične podobe je rektor dal na glasovanje
naslednji sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat UL se strinja, da Univerza v Ljubljani nadaljuje s prenovo celostne podobe, ampak ne z rešitvijo,
ki je bila sprejeta na majski seji Senata UL.
Sklep je bil sprejet. (2 VZDRŽANA, 24 ZA)

Ad 6.) Sprememba Meril za volitve v naziv (prof. dr. Matjaž Kranjc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je povzel spremembe Meril, in sicer:
- V spremembah Meril z dne 28. 5. 2019 je pri posodobitvi relevantnih stopenj študijskih programov,
ki so določene kot pogoj za ponovno izvolitev v naziv asistent, izpadel količinski pogoj, ki zajame
kandidate, ki imajo znanstveni magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred junijem
2004. Do spremembe je bil za drugo izvolitev v naziv asistent zahtevan pogoj: »je opravil vse obveznosti
po programu za pridobitev magisterija razen magistrskega dela ali drugih zaključnih obveznosti na podiplomskem
študiju, če je vpisan v študijski program za pridobitev magisterija ali specializacije, sprejet pred junijem 2004.« Tega
pogoja kandidat ne more več izpolniti, saj v tak študijski program ne more več biti vpisan, lahko pa
ima kandidat že pridobljen znanstveni magisterij po programu za pridobitev izobrazbe, sprejetim pred
junijem 2004. Iz tega razloga se zato ta pogoj doda tudi k pogojem za drugo izvolitev v naziv.
- Po spremembi strukture Meril je pri pogojih za izvolitev v naziv docenta na umetniških področjih (68.
člen) prišlo do napake. Pomotoma je ostala zapisana zadnja alineja, ki je bila zaradi jasnosti oz.
poenostavitve zapisa črtana pri členih, ki se nanašajo na pogoje za izrednega in rednega profesorja, pri
docentu pa se je pomotoma ponovila. S tem redakcijskim popravkom se jo črta.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme spremembe in uradno prečiščeno besedilo št. 2 Meril za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP št. 7.:
Senat UL daje soglasje k pravilnikoma članic UL BF in UL FF za študijsko leto 2019/2020, ter k
spremembi pravilnika članice UL FKKT.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Spremembe in dopolnitve Študijskega reda Univerze v Ljubljani (prof. dr. Barbara Novak,
prorektorica)
Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je povzela spremembe in dopolnitve Študijskega reda, in sicer:
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-

7. člen: dopolni se 3. odstavek z namenom, da se ne bi študentom za dokončanje študijskega
programa predpisovalo obveznosti, ki v študijskem programu niso akreditirane.
- 17. člen: sprememba temelji na določbah GDPR o varovanju osebnih podatkov, in sicer se člen
dopolni tako, da je nedvoumno jasno, da razglasitev ustne ocene na izpitu ni javna.
- 36. člen: člen se spremeni tako, da zaradi goljufije pri izpitu ni več mogoče tega izpita oceniti z
negativno oceno; tak izpit se šteje kot neocenjen, študent pa je v pravnih posledicah izenačen s
študentom, ki je na izpitu ocenjen z negativno oceno. Še naprej ostaja možnost, da se nedovoljeni
načini opravljanja izpita dodatno obravnavajo kot disciplinska kršitev.
- 37. člen: ker je hramba dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani urejena v Klasifikacijskem
načrtu, ki velja za vse članice in rektorat, se izloči določba, ki je opredeljevala konkreten čas
hrambe. Zaradi pravočasne usklajenosti z osnovnim predpisom na tem področju, ta člen ne
vsebuje več konkretnega časa hramb, temveč zgolj napotilo nanj.
Zaradi jasnosti in celovitosti Študijskega reda Univerze v Ljubljani predlagamo sprejem uradno
prečiščenega besedila. Spremembe pravilnika so obravnavale članice in njihovi predstavniki na sestankih
prodekanov za študijske zadeve in potrdila Statutarna komisija UL
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme Spremembe in dopolnitve uradno prečiščenega besedila Študijskega reda Univerze v
Ljubljani, sprejetega na 10. seji Senata UL dne 25. 9. 2018 in uradno prečiščeno besedilo Študijskega
reda Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Pravilnik o priznanjih UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povzel spremembe Pravilnika, in sicer:
- Opredelili smo pogoj, da je imel študent, ki ga predlagajo za nagrado v tekočem letu, status študenta
do 30. 9. preteklega leta, v katerem je bil prepoznan za »študenta z izjemnimi dosežki«.
- Dodali smo možnost pridobitve nagrade za študente vseh treh stopenj.
- Dodali smo pogoj pri predlaganju kandidatov za zaslužne profesorje, in sicer število zaposlenih na
dan 31. 12. v letu pred oddajo predloga.
- Pri dokazilu o upokojitvi smo dodali besedilo »Izpolnitev pogoja dokazuje kandidat sam s kopijo
Odločbe ZPIZ s prekritimi zneski.«.
- Redakcijske spremembe.
Ker so se določeni členi Pravilnika o priznanjih UL združili ali preštevilčili, predlagamo sprejem novega
Pravilnika o priznanjih UL, ki bo v celoti nadomestil pravilnik z dne 23. 10. 2018. Spremembe pravilnika
sta obravnavali in potrdili Komisija za priznanja UL in Statutarna komisija UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejme Pravilnik o priznanjih UL, ki v celoti nadomesti pravilnik z dne 23. 10. 2018 in je priloga
tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 10.) Poslovniki delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da so poslovniki pripravljeni po zgledu poslovnikov drugih komisij Senata UL in dal
na glasovanje naslednje skupen sklep
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SKLEP št. 10.1.:
Senat UL sprejme Poslovnik Statutarne komisije UL, Poslovnik Komisije za dodiplomski študij UL,
Poslovnik Komisije za doktorski študij UL, Poslovnik Disciplinske komisije za študente UL , kot sledi iz
prilog.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik KDŠ)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, 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 dodiplomski študij UL s 1. dopisne seje KDŠ, ki je
potekala od 20. junija 2019 do 21. junija 2019 in s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL z
12. redne seje KDŠ dne 3. septembra 2019 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
V nadaljevanju je predsednik komisije povedal, da je na 1. dopisni seji Komisije Senata UL za dodiplomski
študij 9 članov komisije glasovalo ZA vse tri predlagane sklepe, 3 člani komisije so za vse tri predlagane
sklepe glasovali PROTI, VZDRŽANIH ni bilo.
V skladu s sklepom Senata UL, sprejet na 4. seji dne 23. 1. 2018, ki pravi: »Senat UL določa, da morajo delovna
telesa Senata UL vse sklepe, ki so jih sprejeli na podlagi pooblastila Senata UL in niso bili sprejeti soglasno, dati Senatu
UL v vsebinsko presojo. Dokončno odločitev sprejme v takih primerih senat UL.« je komisija Senatu UL posredovala
v sprejem naslednje sklepe:
SKLEP št. 11.1:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Gozdarstvo in
obnovljivi gozdni viri Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.2:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Germanistika
Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.3:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega dvopredmetnega univerzitetnega študijskega
programa Nemcistika Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, ki se nanaša na spremembo pogojev za
vpis.
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
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Sklep je bil soglasno sprejet.
Na 12. redni seji Komisije Senata UL za dodiplomski študij je 8 članov komisije glasovalo ZA predlagan
sklep, 1 član komisije je glasoval PROTI, VZDRŽANIH ni bilo.
V skladu s sklepom Senata UL, sprejet na 4. seji dne 23. 1. 2018, ki pravi: »Senat UL določa, da morajo delovna
telesa Senata UL vse sklepe, ki so jih sprejeli na podlagi pooblastila Senata UL in niso bili sprejeti soglasno, dati Senatu
UL v vsebinsko presojo. Dokončno odločitev sprejme v takih primerih senat UL.« je komisija Senatu UL posredovala
v sprejem naslednji sklep:
SKLEP št. 11.4:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Upravljanje
javnega sektorja Univerze v Ljubljani Fakultete za upravo, ki se nanaša na spremembo pogojev za vpis,
pogojev za napredovanje po programu in spremembo predmetnika (uvedba smeri znotraj predmetnika,
uvedba obveznih in izbirnih predmetov).
Za izvedbo predloga sprememb je odgovorna članica v okviru obstoječih sredstev za študijsko dejavnost
ali drugih lastnih sredstev.
Sklep se posreduje v vednost NAKVIS-u.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Poročilo Komisije za doktorski študij UL (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
Ad 13.) Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 14.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Igor Papič,
rektor)
Ad 15.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik Habilitacijske komisije)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 15.1.:
Senat UL imenuje Anko Uršič z UL MF za članico iz vrst študentov v Komisijo za dodiplomski študij,
v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 15.2.:
Senat UL imenuje Nežo Pavlin z UL PF za članico iz vrst študentov v Komisijo za raziskovalno in
razvojno delo, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat nove predstavnice prične z dnem imenovanja in
traja eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 15.3.:
Senat UL imenuje prof. dr. Mitjo Lainščaka z UL MF v Komisijo za Prešernove nagrade študentom
namesto prof. dr. Janeza Tomažiča z UL MF, v skladu s predlogom UL MF. Mandat člana začne z dnem
imenovanja in traja do konca mandata komisije Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 16.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pod to točko ni bilo razprave.

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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