Številka: 031-9/2019
Datum: 23. 10. 2019
ZAPISNIK
21. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 22. 10. 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. Peter GRILC, UL PF, prof. Tomaž
GUBENŠEK, UL AGRFT, prof. dr. Mitjan KALIN, FS, prof. dr. Monika KALIN GOLOB, UL
FDV, prof. dr. Damir KARPLJUK, UL FŠ, prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr. Roman
KUHAR, UL FF, 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. Anton RAMŠAK, UL FMF, izr. prof. dr. Liljana RIHTER, UL FSD, 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: Klemen PETEK, UL MF, Andrej FATUR,
UL PF, Žiga HROVAT, UL PF, - (28 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Emil ERJAVEC, UL BF, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL
TEOF, študenti: Jure MRAVLJE, UL BF, Žan PIRC, UL FS, Patricija DETIČEK, UL ZF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc - prorektorji UL; nadomeščanje senatorjev: prof. dr.
Davorin Gazvoda, UL BF, doc. dr. Tadej Stegu, UL TEOF, Blaž Slabajn (nadomešča študenta Žana
Pirca); prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, nam. pred. HK UL, izr. prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ,
prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof. dr. Ana Kučan, pred. KPPPUD, prof. dr. Grega Repovš,
pred. KERL, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; 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, Sergeja Mitič, Darja Lisjak, Katarina Ivec, Rebeka Lesjak, Aleš
Košir, Marina Šućur, Polonca Miklavc Valenčič, Urša Lavrič - rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 21. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Določitev dnevnega reda 21. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 20. seje z dne 17. 9. 2019
Poročilo rektorja
Pridružena članica UL – NIB (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana Kučan,
dosedanja predsednica komisije)
Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pravila za obravnavo vlog Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z
ljudmi (prof. dr. Grega Repovš, 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. Jadranka Buturović
Ponikvar, namestnica predsednika komisije)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestnega člana v Komisiji za dodiplomski študij UL
- Zamenjava člana v Komisiji za magistrski študij UL
- Imenovanje predstavnikov študentov v delovna telesa Senata UL
Razno

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 21. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da so točke 2, 5, 9 in 10 zaprte za javnost.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 20. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
Rektor je na začetku pozdravil nove senatorje iz vrst visokošolskih učiteljev, in sicer prof. dr. Damirja
Karpljuka (UL FŠ), doc. dr. Liljano Rihter (UL FSD) in študentske predstavnike oz. senatorje študente
Patricijo Detiček (UL ZF), Andreja Faturja (UL PF), Žigo Hrovata (UL PF) in Klemna Petka (UL MF).
Rektor je v nadaljevanju senatorje seznanil s tem, da je imenoval delovno skupino za določitev dovoljenega
obsega spremembe celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani, ki je sestavljena iz predstavnikov
nekaterih članic.
Rektor je glede objav konkretnega medija želel odziv članic, ki so bile najbolj izpostavljene. Rektor je
namreč mnenja, da je pomembna interna komunikacija z zaposlenimi.
Prof. dr. Igor Švab je povedal, da so na njihovi članici (UL MF) tega vajeni in da medijske objave za
njihove zaposlene niso bile presenečenje. Povedal je še, da so dali ven tudi krajše sporočilo za javnost.
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Prof. dr. Gregor Dolinar je povedal, da je na njihovi članici (UL FE) mogoče začutiti nekaj prizadetosti,
predvsem s strani tistih, ki so bili izpostavljeni. Poudaril je, da so bila vsa izplačila zakonita in da takšne
objave dajejo napačen vtis. Pomembno je, da se vsi zavedamo, da je tržna dejavnost pomembna za
univerzo, kot celoto in za posamezne fakultete. Predlagal je, da naj se pregleda, kako izgleda tržna
dejavnost v tujini, da se naredi nekakšna primerjava s Slovenijo.
Prof. dr. Mitjan Kalin je povedal, da je bilo tudi na njihovi članici (UL FS) mogoče začutiti malce
prizadetosti ob medijskih objavah. Povedal je, da so imeli na članici pred temi medijskimi objavami
akademski zbor, kjer se je celotna zadeva predstavila, tako, da ob samih objavah ni bilo presenečenosti.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je povedal, da bodo na spletni strani UL FGG objavili sporočilo, in sicer kjer se
bodo izpostavili vsi veliki dosežki fakultete, iz katerih je prišlo do določenih zaslužkov (v smislu, da
zaslužki predstavljajo tudi velike dosežke).
Izr. prof. Matej Blenkuš je povedal, da je bil z njihove članice (UL FA) v bistvu izpostavljen samo on. Se
je pa zahvalil rektoratu, da so par tednov pred temi objavami uspeli na članici urediti sporazume z večino
zaposlenimi, in sicer na podlagi ugotovitvenega sklepa rektorja (glede konkurenčne dejavnosti). S temi
sporazumi natančno določajo razmerja dela izven UL.
Prof. dr. Roman Kuhar je predlagal, da bi se vsi skupaj kljub temu odzvali na te medijske objave z enim
kratkim sporočilom za javnost, v smislu, da ni težava v tem, da se nas in našo porabo nadzoruje, ampak
v tem primeru je bila prekoračena novinarska etika. Rektor je odgovoril, da se mu zdi pomembnejši interni
odnos z zaposlenimi, kot pa odzivanje na medijske objave. Povedal je, da je podal na STA sporočilo za
javnost in da se ostale medijske hiše na to dogajanje praktično ne odzivajo oz. napišejo kratke povzetke
dogajanja.
Prof. dr. Metka Tekavčič je izkoristila priložnost, da se je zahvalila vsem, ki so ji osebno ali po elektronski
pošti pisali. Analizo je poslala tudi na rektorat, da bomo imeli v spomin oz. opomin, kaj se lahko zgodi v
takšnih primerih.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Pridružena članica UL - NIB
Rektor je na začetku povzel delovanje Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB). S skoraj 120 zaposlenimi
je NIB največji neodvisni javni raziskovalni inštitut za naravoslovne vede v Sloveniji. Pri svojem delu NIB
tesno sodeluje s sorodnimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami doma in v svetu. S svojo
dejavnostjo inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja v družbi in gospodarstvu,
prenos raziskovalnih dosežkov v prakso in popularizacijo znanosti. NIB ima lastno pisarno za prenos
tehnologij, ki je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino inštituta ter skrbi za povezovanje
inštituta z gospodarstvom znotraj Konzorcija slovenskih pisarn za prenos tehnologij (vključno z Univerzo
v Ljubljani). Leta 1995 je NIB soustanovil Tehnološki park Ljubljana, leta 2010 pa je luč sveta ugledalo
prvo “spin-off” podjetje, Biosistemika d.o.o. Od leta 2004 ima NIB certifikat ISO 9001, od leta 2003
nekateri laboratoriji delujejo skladno s standardom ISO/IEC 17025. Inštitut je tudi nosilec nacionalnega
etalona za področje množina snovi/bioanalize nukleinskih kislin, zlasti na področju GSO in
mikroorganizmov.
NIB je v skladu z drugim odstavkom 20. člena Statuta UL finančno samostojen in neodvisen ter ima
prostore in opremo za izvajanje dejavnosti. Ugotovili smo, da obstaja obojestranski interes, da bi
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Nacionalni inštitut za biologijo postal pridružena članica UL in s tem prispeval k večji kakovosti študija
na Univerzi v Ljubljani.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.:
Senat UL potrjuje, da Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) postane pridružena članice Univerze v
Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Ugovor v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (prof. dr. Ana
Kučan, predsednica komisije)
Ad 6.) Pravilniki članic o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev
(prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pri tej točki se je oglasila Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ, in sicer je komentirala, da članica ni podala
nobenega odziva na komentarje sindikata glede pravil UL VF. Prof. dr. Andrej Kirbiš je komentiral, da
komentarjev sindikatov niso sprejeli, da pa lahko pravila kljub temu sprejmemo na današnji seji, ampak
nima težav tudi s tem, da se zadeva ponovno pregleda in o tem glasuje na naslednji seji senata.
Rektor je glasovanje predlaganemu sklepu umaknil na naslednjo sejo.

Ad 7.) Pravila za obravnavo vlog Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje
delo z ljudmi (KERL UL) (prof. dr. Grega Repovš, predsednik KERL UL)
Prof. dr. Grega Repovš, predsednik KERL UL, je predstavil Pravila za obravnavo vlog Komisije Univerze
v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi (KERL UL).
Z namenom zagotavljanja optimalne zaščite interesov in dobrobiti udeležencev v znanstvenoraziskovalnem delu v okviru UL se v proces njegove priprave vključuje Komisija Univerze v Ljubljani za
etiko v raziskavah, ki vključuje delo z ljudmi, ki odloča o vlogah za presojo etične ustreznosti predlogov
raziskovalnih projektov. S pravili se urejajo kriteriji za presojo etične ustreznosti raziskav, vrste presoj,
elementi vloge in element presoje etičnosti ter postopek obravnave vloge.
Komisija UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (KERL UL) je na 4. redni seji dne 28. 5.
2019 obravnavala predlog Pravil za obravnavo vlog Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah,
ki vključujejo delo z ljudmi in jih soglasno sprejela.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme Pravila za obravnavo vlog Komisije Univerze v Ljubljani za etiko v raziskavah, ki
vključuje delo z ljudmi (KERL UL), ki so priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Gašper Ilc, predsednik KMŠ)
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Izr. prof. dr. Gašper Ilc, 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 magistrski študij UL s 13. seje z dne 10. 10. 2019 in
sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Pedagoške fakultete za prvo
akreditacijo študijskega programa za izpopolnjevanje Izpopolnjevanje iz naravoslovja.
Za izvedbo študijskega programa je odgovorna članica v okviru lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme na predlog Komisije za magistrski študij predlog Filozofske fakultete za podpis aneksa
k sporazumu o izvajanju skupnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Kreol – Kulturna raznolikost
in transnacionalni procesi.
Sklep se posreduje v vednost Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik KDrŠ)
Ad 10.) Volitve rednih profesorjev, poročilo o delu Habilitacijske komisije in uskladitev prilog
članic z Merili (prof. dr. Jadranka Buturović Ponikvar, namestnica predsednika HK)
Ad 11.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 11.1.:
Senat UL sprejme predlog UL FF in za obdobje od 25. 9. 2019 do 30. 9. 2021 začasno imenuje izr. prof.
dr. Majo Šabec kot nadomestno članico Komisije za dodiplomski študij. Izr. prof. dr. Maja Šabec bo v
navedenem terminu nadomeščala imenovanega člana komisije, izr. prof. dr. Gregorja Perka, z vsemi
pravicami in dolžnostmi člana komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.2.:
Senat UL sprejme predlog UL FSD, da se za članico Komisije za magistrski študij UL namesto doc. dr.
Liljane Rihter imenuje izr. prof. dr. Jano Mali, in sicer do konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 11.3.:
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.
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SKLEP št. 11.4.:
Senat UL imenuje Anko Uršič z UL MF za članico iz vrst študentov v Disciplinsko komisijo 2. stopnje
za študente UL, v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem imenovanja in traja
eno leto.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Pod to točko ni bilo razprave.
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
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