Številka: 031-4/2020
Datum: 24. 3. 2020
ZAPISNIK
26. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 24. 3. 2020, ob 14.00 uri, preko video konference.

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. 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, UL ALUO, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, UL TEOF, 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: Andrej FATUR, UL PF, Žiga HROVAT, UL PF, Tanja
KOBAL, UL BF, Klemen PETEK, UL MF, Žan PIRC, UL FS, Jaka ROTMAN, UL FFA - (33
senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: študentka: Patricija DETIČEK, UL ZF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Tanja Dmitrović, prof. dr. Matjaž Krajnc – prorektorji UL; prof. dr.
Jurij Jaklič, pred. HK UL, prof. dr. Danijel Petrovič, pred. KDrŠ, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL;
prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole, Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik,
Alenka Golobič, Teja Velkavrh – rektorat UL;
Prisotni so bili tudi:
Prof. dr. Tomaž Deželan, Petra Pongrac, Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Urša Lavrič, Katarina
Ivec – rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 26. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda 26. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL z dne 25. 2. 2020
Poročilo rektorja
Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2019
Ustanovitev skupne organizacijske enote - Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije v pedagoškem procesu (poročevalca: rektor in izr. prof. dr. Janez Vogrinc)
Ugovora v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (Mihaela Bauman
Podojsteršek, glavni tajnik)
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)
Pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (poročevalca: izr. prof. Lucija Močnik Ramovš in prof. dr.
Mitjan Kalin)
Razno

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 6, 8, 9 in 10 zaprte za javnost. Predlagal
je, da se točki 6 in 7 zamenjata, in sicer tako da bo točka 7 nova šesta točka, točka 6 pa nova sedma točka.
Rektor je predlagal zamenjavo točk iz tega razloga, da bodo skupaj vse točke, ki so zaradi vsebine zaprte
za javnost. V kolikor pri potrditvi zapisnika (točka 2) ne bo vsebinske razprave, pri kateri bi se razkrivali
osebni podatki, lahko točka ostane odprta za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme spremenjeni dnevni red 26. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 25. seje Senata UL
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 2.:
Senat UL potrdi zapisnik 25. seje z dne 25. 2. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
I.

Zaključevanje študija v izrednih razmerah

Prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, je povzela problematiko zaključevanja študija v izrednih razmerah.
Povedala je, da je rektor dne 18. 3. 2020 sprejel sklep, da se do vključno 13. 4. 2020 oz. do preklica na
Univerzi v Ljubljani (v nadaljevanju tudi: UL) prekine z izvajanjem vseh oblik neposrednega pedagoškega
dela v predavalnicah in omeji osebne stike pri vseh ostalih aktivnostih (kjer je to mogoče) in uporabi druge
oblike komunikacije (e-pošta, videokonference in sestanki, telefonska komunikacija,…). Stiki med
zaposlenimi in študenti ter zunanjimi partnerji naj se omejijo na najmanjšo možno mero. Neposredno
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pedagoško delo in pouk se v največji možni meri nadomesti s študijem na daljavo in individualnim
učenjem. Dne 12. 3. 2020 je ob 18. uri Republika Slovenija (v nadaljevanju tudi: RS), zaradi naraščanja
števila primerov okužb s koronavirusom, na podlagi 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list
RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), razglasila epidemijo.
Na podlagi navedenega Senatu UL v nadaljevanju predlagamo začasno ureditev zaključevanja študija v
nastalih razmerah, v povezavi z oddajo tiskane oblike zaključnega dela in izjave o istovetnosti tiskane in
elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija.
Določilo 133. člena Statuta UL določa:
»Če je po študijskem programu predpisana izdelava pisnega zaključnega dela, ga mora študent predložiti v tiskani in
elektronski obliki. Ob predložitvi zaključnega dela mora študent s pisno izjavo potrditi, da je zaključno delo rezultat
njegovega samostojnega dela, da je tiskani izvod identičen z elektronskim, podati soglasje za uporabo elektronske oblike
pisnega zaključnega dela študija za preverjanje s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebin in na univerzo
neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesti pravico reproduciranja, vključno s pravico shranitve v
elektronski obliki, ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko
Repozitorija Univerze v Ljubljani.
Senat univerze določi način in pravila za preverjanje podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija
in ugotavljanje plagiatorstva ter pogoje za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela študija.
Zaključno delo se lahko sprejme in oceni, ko so za to izpolnjeni pogoji, predpisani s študijskim programom in pravili članice.
Tiskani izvod zaključnega dela se hrani v knjižnici, elektronski izvod zaključnega dela pa v repozitoriju. Druge oblike
zaključnega dela se hranijo na primeren način, v skladu s pravili članice.«
Glede na dane razmere je kolegij dekanov dne 12. 3. 2020 sprejel sklep, da se zagovori zaključnih del
izvajajo na daljavo. Sklep temelji na naslednjih ugotovitvah:
- Določila 133. člena Statuta UL in ostalih predpisov UL ne predvidevajo izrednih okoliščin, kot je
trenutna, opisana v tem gradivu, in se zato od študenta zahteva, da članici UL predloži tiskani
izvod pred zagovorom oziroma po njem. V skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti
vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost
vsebine pisnega zaključnega dela študija z dne 22. 12. 2015 (v nadaljevanju: Pravilnik) se
preverjanje podobnosti vsebin (ki je pogoj za zagovor) ne izvede, dokler študent v referat ne
dostavi tiskanega izvoda in ne podpiše izjave o identičnosti tiskane in elektronske verzije (3. člen
Pravilnika). Navedeno zahteva prihod študenta na članico UL.
- V razmerah, v katerih se zaradi razglasitve epidemije na državni ravni omejujejo fizični kontakti
zaradi preprečevanja širjenja okužbe in bolezni zaradi novega koronavirusa, je fizično oddajanje
zaključnih del po postopku, ki ga predvideva Statut UL, v nasprotju z Odlokom o začasni
prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in univerzah, ki je začel
veljati s 16. 3. 2020. V nasprotju z vladnimi ukrepi za preprečitev širitve virusa bi bilo tudi zahtevati
od študenta, da zaradi pošiljanja tiskanega izvoda odide na pošto, kjer bi prišel v stik z drugimi
ljudmi. Poleg tega je na članicah zaradi priporočenega dela od doma omejen tudi sprejem pošte.
Glede na odrejeno prekinitev delovanja vseh poslovnih subjektov, razen prehranskih in lekarniških,
študent tudi ne more naročiti izdelave tiskanih izvodov pisnega zaključnega dela študija, saj so
knjigoveznice zaprte. Datum začetka ponovnega obratovanja ne nujnih poslovnih subjektov ni znan.
Na področju zaključevanja študija je v skladu z navedenim treba uvesti ukrepe, ki so usmerjeni v
preprečitve širjenja virusne okužbe, varovanje zdravja in življenja ljudi ter v zagotovitev zaključevanja
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študija oziroma izvajanja pravic in obveznosti v procesu zaključevanja študija. Navedeno je nujno
potrebno, da se preprečijo oziroma zmanjšajo negativni učinki širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19). Glede na to, da se zaradi razglasitve epidemije v RS v največji možni meri omejujejo fizični
stiki ljudi in ob sočasni možnosti prenosa virusa tudi preko predmetov (na primer tiskanega izvoda
naloge), predlagamo Senatu UL, da sprejme v nadaljevanju navedena sklepa, ki bosta veljala do prenehanja
razlogov za uvedbo teh ukrepov, vendar najdlje do 1. julija 2020.
Menimo, da iz določb Statuta UL in Pravilnika ter nastale situacije izhaja, da sklep kolegija dekanov, da se
zagovori zaključnih del izvedejo na daljavo, sam po sebi še ne omogoča tudi dejanske in učinkovite
izvedbe zaključevanja študija v času nastalih razmer. Zato predlagamo, da se v danih razmerah razglašene
epidemije uporabi naslednji postopek zaključevanja študija prve in druge stopnje, ki naj se smiselno
uporabi tudi za zaključevanje doktorskega študija:
- študent elektronsko obliko pisnega zaključnega dela odda v študijski informacijski sistem članice UL
(ŠIS), v času izrednih razmer se šteje, da je študent z oddajo e-oblike v ŠIS tudi podal izjave in soglasja,
ki so sicer navedena v pisni izjavi. VIS in STUDIS lahko dodata rdeče obarvano obvestilo na
študentov vmesnik za oddajo e-zaključnega dela študija glede podaje izjav in soglasij z oddajo
elektronske oblike zaključnega dela, če tega v danih razmerah ni možno izvesti ali če tega ni možno
izvesti hitro, članica s tem seznani študente na drugačen način (spletna stran ipd.);
- referat članice UL potrdi, da ima študent opravljene vse ostale študijske obveznosti, razen izdelave
zaključnega dela;
- v ŠIS (oziroma v drugih programih, ki jih uporabljajo članice) se avtomatsko izvede preverjanje
podobnosti vsebine;
- zagovor zaključnega dela poteka na daljavo in na način, da je komisiji vidna slika študenta;
- referat članice UL ne zaključi študentove evidence v ŠIS, dokler članica ne prejme tiskane oblike
pisnega zaključnega dela študija in podpisane izjave, saj zaključek evidence študenta v ŠIS pomeni, da
je izpolnil vse obveznosti študijskega programa, zato ŠIS pošlje podatke v PAUL in slednji v eVŠ;
- po prenehanju izrednih razmer predloži študent na pisno zahtevo članice referatu še tiskan izvod
pisnega zaključnega dela, skupaj z izjavo o istovetnosti tiskane in elektronske oblike pisnega
zaključnega dela študija;
- referat zaključi evidenco študenta v ŠIS;
- postopek glede začasne nedostopnosti vsebine ostane nespremenjen.
V skladu z navedenim je rektor dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 3.1.:
1. V času izrednih razmer, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, in do preklica, mora
študent študijskega programa, ki za zaključek študija predpisuje izdelavo in zagovor pisnega
zaključnega dela, predložiti pisno zaključno delo v tiskani in elektronski obliki po naslednjem
postopku in vrstnem redu:
- študent v študijski informacijski sistem odda elektronsko obliko zaključnega dela v skladu z
navodili in pravili članice. S tem se šteje, da je študent z oddajo e-oblike v ŠIS podal tudi izjave in
soglasja, ki so sicer navedena v pisni izjavi. O tem mora biti študent obveščen v ŠIS ob oddaji dela
ali na drug ustrezen način.
2. Kot datum zaključka študija se šteje pridobitev pozitivne ocene, pridobljene na zagovoru
zaključnega dela. S tem dnem je študent upravičen do pridobitve potrdila o zaključku študija.
3. Po pridobitvi pozitivne ocene na zagovoru zaključnega dela se opravi začasen vpis elektronskega
dela v sistem COBISS.
4. Tiskano obliko zaključnega dela je študent dolžan posredovati članici UL na zahtevo referata
članice in v roku, ki ga določi članica takoj po prenehanju ukrepov zaradi epidemije, kar razglasi
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Vlade Republike Slovenije z odlokom. Študent ima pravico pridobiti izdano diplomsko listino
Univerze v Ljubljani po oddaji tiskanega izvoda pisnega zaključnega dela, skupaj z izjavo o
istovetnosti tiskane in elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija. *
5. Sklep velja za zaključevanje študija 1. in 2. stopnje ter se smiselno uporablja tudi za zaključevanje
doktorskega študija.
* Na 3. stopnji študija velja, da študent pridobi listino po opravljeni promociji dr. znanosti.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 3.2.:
Sklep št. 3.1 velja v času izrednih razmer, ko je v Republiki Sloveniji razglašena epidemija, in velja do
prenehanja ukrepov zaradi epidemije, kar razglasi Vlade Republike Slovenije z odlokom.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 3.3:
Zaradi izrednih razmer lahko članice UL začasno prilagodijo učne načrte predmetov, ki se izvajajo v
letnem semestru študijskega leta 2019/20, in sicer tako, da se v delu, kot je to potrebno zaradi epidemije
virusa COVID-19, izvajajo drugače od akreditiranega učnega načrta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Poročilo rektorja

Rektor je povedal, da v kolikor bodo izredne razmere trajale dlje časa, bo verjetno treba na članicah
razpravljati tudi o izjemnih vpisih v višji letnik.
Drugi odstavek 125. Člena Statuta UL glede izjemnega vpisa določa sledeče: »Izjemoma lahko študent zaprosi
za vpis v višji letnik, če ima opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim programom in minimalni obseg kreditnih točk
tekočega letnika ter ima izkazane upravičene razloge. Minimalni obseg kreditnih točk določa pravilnik
članice in ne sme biti manjši od 40 kreditnih točk. Upravičeni razlogi so, npr.: starševstvo, daljša bolezen
študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na
vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze.«
Članice imajo po večini določen višji prag za vpis v višji letnik, kot je določeno v Statutu UL, zato rektor
meni, da ne bo težav z nižanjem števila kreditnih točk, v kolikor se bo to izkazalo kot potrebno. V Statutu
UL je določen zgolj minimalno število kreditnih točk, ki jih mora imeti študent.
Rektor je povedal, da Študentski svet UL (ŠS UL) še ni izvolil novega predsednika in da je normalno delo
otežkočeno. Sta pa izvoljena dva nova podpredsednika ŠS UL, in sicer Žan Pirc in Anka Uršič. Delo v.d.
predsednika opravlja dosedanja predsednica Laura Koudela.
Žan Pirc, študentski senator, ki je hkrati tudi novi podpredsednik ŠS UL, je povedal, da ŠS UL ni polno
funkcionalen, ker novi predsednika še vedno ni izvoljen.
Laura Koudela je povedala, da ŠS UL po njenem mnenju je operativen. Povedala je, da delovna telesa ŠS
UL delujejo, hkrati pa so dali svetnikom v razmislek, da bi opravili javne volitve predsednika ŠS UL, kar
bi omogočilo tudi volitve na daljavo, in sicer v času teh izrednih razmer.
Rektor je prosil, da poskušajo v.d. predsednica in nova podpredsednika sodelovati, kot kolektivni organ
in da naj vse odločitve sprejemajo skupaj.
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Prof. dr. Borut Božič, predsednik Upravnega odbora UL, je povedal, da je ŠS UL avtonomen organ, ni
pa izoliran. Nedelovanje ŠS UL pomeni tudi oviranje dela delovnih teles Senata UL (študentje so namreč
člani vseh delovnih teles Senata UL) in Upravnega odbora UL, ki še do danes nima študentskega člana.
Laura Koudela je odgovorila, da so volitve za člana Upravnega odbora UL bile izvedene, ampak 27 glasov
ni dobil noben kandidat.
Rektor je povedal, da smo s strani MJU prejeli dopis, ki se nanaša na dodatek za delo v rizičnih razmerah.
Z MJU so opozorili na 23. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). Ta vključuje v nabor
dodatkov, ki pripadajo javnim uslužbencem, tudi dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, medtem
ko Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS), ki v 39. členu podrobneje opredeljuje ta dodatek, k dodatku
za nevarnost in posebne obremenitve prišteva tudi dodatek za delo v rizičnih razmerah. V 11. točki 39.
člena KPJS je v tej zvezi določeno:
»11. Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z
biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) v višini 65 % urne postavke
osnovne plače javnega uslužbenca.«
Presoja o tem, kdo je upravičen do tega dodatka upoštevaje 11. točko 39. člena KPJS, je v pristojnosti
delodajalca, pri čemer pa MJU opozarja, da so predstojniki v tej zvezi, tudi upoštevaje 2. člen Zakona o
javnih financah, odgovorni za učinkovito in gospodarno rabo javnih sredstev.
Rektor je povedal, da si ne želi, da pride do različnih interpretacij, kdo je upravičen in kdo ne. Povedal je,
da ne vidi problema tam, kjer je zaposlenih na nujnih dežurstvih malo ljudi, ne predstavlja pa si kaj to
pomeni za članico, kjer je ogromno ljudi, ki morajo opravljati delo v teh izrednih razmerah.
Prof. dr. Andrej Kirbiš je povedal, da je na rektorat poslal prošnjo za razjasnitev mnenja MJU. Na članici
imajo namreč veliko ljudi, ki delajo v teh izrednih razmerah, hkrati pa ima zelo močno sindikalno ekipo,
zato bi rad konkretne odgovore in navodila.
Prof. dr. Metka Tekavčič je opozorila, da moramo te zadeve početi koordinirano in navodila za izplačilo
dodatka dobiti s strani univerze.
Tjaša Podpečan, sindikalna zaupnica SVIZ, je povedala, da z obvestilom Visokošolskega sindikata glede
izrednega dodatka ni seznanjena, zato ga ne more komentirati.
Rektor je povedal, da bomo najprej počakali na ustrezna pojasnila in navodila pristojnih ministerstev in
potem pripravili usklajen predlog za vse članice UL, in sicer v sodelovanju s sindikatom.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti UL 2019
Prorektorji so predstavili Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Univerze v Ljubljani za leto 2019,
in sicer prof. dr. Barbara Novak je predstavila izobraževalno dejavnost, prof. dr. Matjaž Krajnc je
predstavil raziskovalno dejavnost, prof. dr. Tanja Dmitrović pa je predstavila umetniško dejavnost ter
prenos in uporabo znanja, vse kot sledi iz gradiva, ki je bilo dano na sejo.
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, pa je na kratko predstavila finančno poročilo in poudarila,
da to poročilo sprejema Upravni odbor Univerze v Ljubljani.
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V poročilu je bilo izpostavljeno:
- UL je leto 2019 zaključila z boljšim rezultatom, kot je bil načrtovan. Iz bilance stanja je razvidno, da
se je izboljšala likvidnost univerze, predvsem zaradi prejetih sredstev večjih projektov in višjega zneska
sredstev za študijsko dejavnost.
- Še vedno pa se soočamo z zastarelostjo opreme, odpisanost opreme se je povečala v letu 2019, kar
pomeni, da smo manj sredstev vlagali, kot znaša stopnja odpisanosti. V letu 2019 je ta stopnja kar
88%.
- Opozoriti je potrebno na izterjavo terjatev, saj je iz poročil razvidno, da so zneski terjatev nad 5 let na
ravni UL precej visoki.
- Ustvarili smo za 8% višje prihodke, kot v letu 2018 in znašajo skupaj cca.360 mio EUR.
- Na drugi strani pa so se povečali tudi odhodki za 8%.
- Univerza je v letu 2019 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 16,9 mio EUR, za kar bo
plačala okrog 770.000 eur davka od dobička pravnih oseb.
- Dve članici izkazujeta zgubo v višini cc.63.000 EUR.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti Univerze v Ljubljani 2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Ustanovitev skupne organizacijske enote - Centra UL za uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu (rektor in izr. prof. dr. Janez Vogrinc)
Rektor je povedal, da Univerza v Ljubljani s projektom »Digitalna UL – z inovativno uporabo IKT do
odličnosti«, ki ga financira MIZŠ iz kohezijskih sredstev, naslavlja enega izmed ključnih izzivov
visokošolskega izobraževanja – zagotavljanje kakovostnega izobraževanja, podprtega z didaktično
uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) na vseh studijskih področjih UL.
Glede na izkazane potrebe na 26 članicah UL, ki so bile prepoznane v analizi stanja (Analiza stanja
didaktične uporabe IKT na članicah Univerze v Ljubljani s tehničnimi in organizacijskimi vidiki uporabe
IKT, 2018) in analizo primerljivih centrov za uporabo IKT v pedagoškem procesu na tujih univerzah, je
potrebno sistemsko in trajnostno zagotavljati didaktično IKT podporo visokošolskim učiteljem in
sodelavcem UL v času trajanja projekta Digitalna UL ter tudi po njegovem izteku.
Vzpostavitev »Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu« (v nadaljevanju:
Center Digitalna UL) predstavlja rešitev, s katero naslavljamo vzdržnost in trajnost prožnejših oblik učenja
v programih UL. Z dolgoročnim delovanjem Centra Digitalna UL bodo imeli visokošolski učitelji in
sodelavci, kot tudi ostali zaposleni in študenti, možnost pridobiti ter posodabljati svoje znanje, spretnosti
in veščine, potrebne za izvajanje študijskih predmetov.
Center Digitalna UL bo zagotavljal celovito podporo na področju didaktične uporabe informacijsko
komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu na vseh študijskih področjih UL.
S svojim delovanjem bo spodbujal in omogočal modernizacijo visokošolske didaktike s preudarno rabo
informacijsko komunikacijske tehnologije, razvoj inovativnih učnih okolij in uvajanje pedagoških praks z
vključevanjem didaktične uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoški proces na vseh
študijskih področjih Univerze v Ljubljani. Na ta način bo na UL mogoča sprotna integracija novih znanj,
spretnosti in veščin v študijski proces ter zagotavljanje razvoja ustreznih kompetenc diplomantov, ki
omogočajo zaposljivost v visokotehnološki informacijski družbi ob inovativni uporabi IKT.
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Delovanje Centra Digitalna UL bo tako omogočilo kontinuiranost posodabljanja študijskih programov z
didaktično uporabo IKT ter s tem prispevalo k izboljšanju kakovosti izvedbe študija, konkurenčnosti UL
v mednarodnem prostoru in uresničevanju strateških ciljev na področju internacionalizacije.
Prof. dr. Anton Ramšak je vprašal kakšne finančne posledice ima ustanovitev takega centra.
Izr. prof. Janez Vogrinc je povedal, da so sredstva do septembra zagotovljena iz projekta Digitalna UL,
potem pa bi se to vključilo v razvojne cilje in bi se finance črpale iz razvojnih sredstev UL.
Rektor je povedal, da bo treba zadevo uskladiti v novo Strategijo UL. Končnih številk še nimamo, vse je
odvisno kakšen servis bo center izvajal članicam.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je predlagala, da se center poveže s Centrom za jezikovne vire in
tehnologijo. Tudi prof. dr. Mojca Ciglarič je pozdravila idejo o povezovanju. Prof. dr. Metka Tekavčič je
povedala, da podpira ustanovitev takšnega centra, da pa jo zanima kdo bo predstojnik in kdo bo član
strokovnega sveta.
Rektor je povedal, da se bodo o tem še odločili, da gre pri tem sklepu zgolj za formalno ustanovitev, vse
ostale zadeve se bodo odvijale naknadno.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat UL soglaša s sklepom o ustanovitvi Centra Univerze v Ljubljani za uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
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 15. redne seje KDŠ dne
10. 3. 2020 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.

Ad 7.) Ugovora v postopku podeljevanja priznanj pomembnih umetniških del (Mihaela Bauman
Podojsteršek, glavni tajnik)
Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Ad 9.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
Ad 10.) Pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (izr. prof. mag. Lucija Močnik Ramovš in prof.
dr. Mitjan Kalin)
Ad 11.) Razno (prof. dr. Igor Papič, rektor)
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Andrej Fatur želi, da se določi tudi enotno zgornjo mejo potrebnih ECTS za vpis v višji letnik, da ne bi
članica tega arbitrarno določala. Rektor je pojasnil, da 125. člen Statuta UL določa že sedaj spodnjo mejo
40 ECTS, članicam pa prepušča, da določijo, koliko jih je potrebno. Že sedaj je torej meja navzgor
prepuščena članicam.
Prof. dr. Jurij Svete je vprašal kako je s snemanjem predavanj s strani študentov, distribucijo posnetkov,
spreminjanjem in uporabo. Dobro bi bilo pripraviti besedilo, ki bi ga učitelji študentom objavili skupaj s
povabilom na internetno predavanje ali pa bi to objavili na internetni strani univerze. Rektor je povedal,
da bomo zadevo pogledali tudi pravno, sigurno pa bi bilo treba študente opozoriti, da lahko posnetek
uporabijo za lastne namene, absolutno prepovedano pa je distribuiranje posnetkov.
Prof. dr. Mojca Ciglarič je imela vprašanje glede Office 365, v povezavi z dopisom USI-ja, da naj počistimo
skupine, ki niso aktivni uporabniki ter da je to samo za zaposlene. Zanimalo jo je, ali imajo lahko
upokojenci in zunanji sodelavci Office 365. Prof. dr. Matjaž Krajnc je vprašal, ali ne že licenca zapoveduje,
kdo ima lahko Office 365 in kdo ne? Dodal je, da če so v USI-ju napisali, da imajo to lahko samo
zaposleni, potem verjetno to velja in je v skladu s pravili te licence. Mihaela Bauman Podojsteršek je
dodala, da je MIZŠ podpisal pogodbo za Microsoftove licence (smo se priključili javnemu naročilu za
javni sektor). Je tudi odvisno za kaj plačujemo (za študente in zaposlene sigurno plačamo, za ostale je pa
treba preveriti).
Prof. dr. Matjaž Krajnc je povedal, da smo prejeli obvestilo, da je ARRS danes na svoji spletni strani
objavila, da Interventni ukrepi predvidevajo podaljšanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov za
eno leto, in sicer:
»Podaljšanje za eno leto bo ob sprejemu interventnega zakona veljalo za raziskovalne in infrastrukturne
programe, ki se jim financiranje izteče ob koncu leta 2020.
(Ljubljana, 24. marec 2020) Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije smo
seznanjeni s pripravo interventnega zakona, na podlagi katerega naj bi se raziskovalnim in infrastrukturnim
programom, ki se jim bo financiranje izteklo 31. 12. 2020, obdobje financiranja ob nespremenjenem
obsegu ekvivalenta polne zaposlitve (FTE) podaljšalo za eno leto, to je do 31. 12. 2021.
Objave javnih pozivov in javnih razpisov za raziskovalne ter infrastrukturne programe, načrtovane v aprilu
2020, bodo tako predvidoma izvedene v letu 2021.«
Prof. dr. Metka Tekavčič je pohvalila študente, ker so v tej izredni situaciji zelo odzivni in kooperativni.
Drugi senatorji so se z njo strinjali. Prof. dr. Metka Tekavčič je v nadaljevanju povedala tudi, da so
ugotovili, da nimajo vsi študentje pripomočkov, da bi sledili študiju na daljavo. Študentski sveti po članicah
in tudi Študentski svet UL bi moral posebno pozornost nameniti takim študentom, ki so velikokrat v
stiski, ker tega ne upajo povedati. Pomembno se ji zdi tudi, da vse zadeve, povezane s temi izrednimi
razmerami, centraliziramo, da bomo vse članice ravnale enako. Rektorat mora biti center za zbiranje
informacij. Prof. dr. Metka Tekavčič je imela še vprašanje, in sicer kako urediti delo od doma, če je nekdo
v tujini. Zakonodaja tega ne omogoča, na članici pa se soočajo s takšnim primerom in je povedala, da bo
prevzela ta rizik in odredila delo na domu. Nekateri drugi senatorji/dekani so povedali, da imajo take
primere in da so odredili delo od doma (npr. UL FA). Prav tako so dodali, da v izrednih razmerah ne
moremo striktno gledati vseh členov zakonov.
Jaka Rotman je vprašal kako bo s statusi študentov? Izredni ukrepi določenim študentov onemogočajo
zaključek študija v roku (npr. so v dodatnem letu do 30.9.).
Rektor pa je povedal, da je o tem verjetno še prezgodaj govoriti in da se bomo o tem pogovarjali na
začetku poletja. Prof. dr. Monika Kalin Golob je povedala, da bo treba verjetno vprašanje nasloviti na
MIZŠ, ker so statusi stvar ministrstva (glede končanja študija, diplomiranja in podaljšanja statusa). Izr.
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prof. mag. Lucija Močnik Ramovš je povedala, da je treba vseeno pripraviti vse predloge oz. vsebine
potencialnih težav, ker nas bo vse dohitelo, bolje pa je, da imamo nek nabor vprašanj že pripravljenih.
Prof. dr. Elen Twrdy je vprašala rektorja, če slučajno ve, do kdaj bo trajala izvedba študija na tak način.
Njihovi študenti se morajo od junija za 3 mesece izseliti zaradi turistične sezone. Rektor in prof. dr. Igor
Švab sta odgovorila, da se še nič ne ve, lahko pa takšno stanje traja tudi eno leto. O vsem tem bodo članice
sproti obveščene.
Prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, je izpostavila problem javnosti seje. Nekdo se je kot gost pojavil
brez imena in ga je morala pri točkah zaprtih za javnost, večkrat ročno odstraniti. Rektor je odgovoril, da
seje zapreti ne smemo, morajo pa se vsi predstaviti s polnim imenom. Rektor je povedal, da bomo za
naslednjo sejo preverili vse možnosti.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL

10

