Številka: 031-7/2020
Datum: 27. 5. 2020
ZAPISNIK
28. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 5. 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, izr. 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. Mitja 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, doc. 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: Žiga HROVAT, UL PF, Klemen PETEK, UL MF, Žan PIRC, UL
FS, Jaka ROTMAN, UL FFA - (31 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: študenti: Andrej FATUR, UL PF, Tanja KOBAL, UL BF, 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. Miran Zupanič, predsednik
Statutarne komisije UL, prof. dr. Borut Božič, pred. UO UL; prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
predstojnica doktorske šole, Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Anka Uršič, predstavnica ŠS UL,
Alenka Golobič, Teja Velkavrh, Mirela Lidjan – rektorat UL.
Prisotni so bili tudi:
Prof. dr. Tomaž Deželan, Petra Pongrac, Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Urša Lavrič, Katarina
Ivec, Heda Šturm – rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 28. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

Določitev dnevnega reda 28. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 27. seje Senata UL z dne 21. 4. 2020
Poročilo rektorja:
- Spremembe nalog delovnih teles Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
- Imenovanje članov Strokovnega sveta Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije v pedagoškem procesu
Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Predlog spremembe 149. člena Statuta UL (nov četrti odstavek)
- Nov 45.a člen in sprememba 177. ter 178. člena Statuta UL (notranja revizija UL)
- Sprememba Priloge 2 Statuta UL (dopolnitev dejavnosti UL PEF)
Pridružena članica UL – NIB (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Spremembe Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik
komisije)
Razno

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 7 in 8 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme dnevni red 28. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
I.

Spremembe nalog delovnih teles Senata UL

Senat UL je na 25. seji, dne 25. 2. 2020, sprejel sklep št. 3, in sicer spremembe nalog delovnih teles Senata
UL (spremembo pri nalogah Statutarne komisije UL).
S podčrtanim besedilom sta označeni spremembi, ki sta bili sprejeti na tej seji:
»Naloge:
- sodeluje v postopku za spremembo Statuta UL,
- daje razlago Statuta UL,
- pred sprejemom obravnava in poda mnenje k drugim aktom UL oz. k predlogom njihovih
sprememb, ko je potrebno dodatno stališče glede vpliva določb aktov na izvajanje statutarnih
določil,
- najmanj enkrat letno o svojem delu poroča Senatu UL,
- opravlja druge naloge po sklepu Senata UL.«
Statutarna komisija UL se je dne 17. 4. 2020 seznanila s sprejetimi spremembami in ugotovila, da
spremembe nalog Statutarne komisije UL, bistveno spreminjajo dosedanje pristojnosti komisije, pri čemer
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se odpira pravna praznina, saj sprememba v tretji alineji (»ko je potrebno dodatno stališče glede vpliva
določb aktov na izvajanje statutarnih določil«) ne opredeli, kdo in po kakšnih kriterijih odloči, da mora
akt v presojo Statutarni komisiji UL. Posledica te pravne praznine je, da neimenovani odločevalci za svoje
odločitve ne nosijo odgovornosti. V skladu z navedenim je Statutarna komisija UL predlagala, da
se tretja alineja nalog Statutarne komisije UL vrne v prejšnje stanje, in sicer tako, da se glasi:
»pred sprejemom obravnava in poda mnenje k drugim aktom UL oz. k predlogom njihovih
sprememb«.
V skladu z navedenim Senatu UL predlagamo v sprejem preklic sklepa št. 3, ki je bil sprejet na 25. seji
Senata UL, dne 25. 2. 2020. Na ta način se upošteva mnenje Statutarne komisije UL, da se tretja alineja
nalog Statutarne komisije UL vrne v prejšnje stanje, in sicer tako, da se glasi: »pred sprejemom obravnava
in poda mnenje k drugim aktom UL oz. k predlogom njihovih sprememb«.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL preklicuje sklep št. 3, ki je bil sprejet dne 25. 2. 2020 na 25. seji Senata Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Imenovanje članov Strokovnega sveta Centra UL za uporabo informacijsko
komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu

Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 26. seji, dne 24. 3. 2020, sprejel sklep o ustanovitvi Centra Univerze
v Ljubljani za uporabo informacijo komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu (v nadaljevanju
»Center Digitalna UL«), ki je skupna organizacijska enota Univerze v Ljubljani za podporo pri uvajanju in
didaktični uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije v pedagoškem procesu.
Center Digitalna UL ima Strokovni svet, ki je posvetovalno telo in ga sestavlja 5 članov iz članic UL.
Strokovni svet predlaga letni program dela Centra Digitalna UL, izvaja evalvacije dela Centra Digitalna
UL ter izvaja ostale naloge, ki so opredeljene v internem pravilniku Centra Digitalna UL. Za usklajevanje
dela med Centrom Digitalna UL in senatom UL ter članicami univerze skrbi predstojnik Centra Digitalna
UL, ki ga imenuje rektor. Organizacijsko in strokovno podporo Centru Digitalna UL nudijo strokovne
službe rektorata univerze.
Na podlagi dosedanjega sodelovanja v projektu Digitalna UL so predlagani člani Sveta Centra Digitalna
UL: prof. dr. Marko Bajec z UL FRI, prof. dr. Tomaž Turk z UL EF, prof. dr. Vesna Ferk Savec z UL
PEF, doc. dr. Mitja Dečman z UL FU, izr. prof. dr. Marko Radovan z UL FF. Rektor je omenil, da bo za
predstojnika Centra Digitalna UL imenoval prof. dr. Janeza Beštra z UL FE.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.2.:
Senat UL imenuje člane Strokovnega sveta Centra UL za uporabo informacijsko komunikacijske
tehnologije v pedagoškem procesu, in sicer:
- prof. dr. Marko Bajec z UL FRI,
- prof. dr. Tomaž Turk z UL EF,
- prof. dr. Vesna Ferk Savec z UL PEF,
- doc. dr. Mitja Dečman z UL FU,
- izr. prof. dr. Marko Radovan z UL FF.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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III.

Poročilo rektorja

Rektor je prisotne obvestil, da smo prejeli Odlok Vlade RS, in sicer, da lahko vsi tuji študentje pridejo v
Slovenijo brez karantene.
Glede začetka jesenskega semestra je rektor predlagal, da se bo semester začel normalno, ampak v
pripravljenosti, da lahko v vsakem trenutku pričnemo online predavanja (v primeru poslabšanja
epidemiološke slike). Hkrati je tudi povedal, da je UL pripravljena sprejeti Erasmus študente.
Rektor je prisotne obvestil tudi o dodatkih zaradi izrednih razmer, in sicer naj bi bili ti razdeljeni na 3
kategorije:
1. kategorija: zaposleni na UL MF (tisti, ki delajo v diagnostičnih laboratorijih) – dodatek do 100 %;
2. kategorija: zaposleni, ki so v službi v stiku z javnostjo – dodatek do 65 %;
3. kategorija: zaposleni, ki so dežurali (niso v stiku s strankami) – dodatek do 20 %.
Dogovorjeno je bilo, da bi k 2. kategoriji spadali tudi IKT delavci, in sicer bi prejeli dodatek od 13. 3. 2020
do začetka aprila. V tem času je bilo treba namreč vzpostaviti vso IKT infrastrukturo.
Trenutno se je pokazalo, da bodo dodatki predstavljali velik finančni problem pri dveh fakultetah. Glede
3. kategorije pa počakamo, dokler ne bomo dobili soglasja ministrstva. Poračuni bodo narejeni za nazaj.
Kar se tiče nadomestila za delo na domu, je rektor prisotne obvestil, da bo nadomestilo znašalo
predvidoma 2 EUR na dan.
Tisti zaposleni, ki so bili na čakanju in prejemalo 80% plače, bodo prejeli zagotovljeno minimalno plačo
(v primeru, da bi 80% pomenilo nižjo plačo od minimalne).
Rektor je glede dela na domu (po 1. 6. 2020) povedal, da se izteka obdobje epidemije. Pripravljajo se
dokumenti (podobno kot v srednjih šolah), in sicer da bi bila možnost dela na drugi lokaciji. Mihaela
Bauman Podojsteršek je povedala, da imajo jutri glede tega sestanek s tajniki članic. Predlagala bo, da naj
se s 1. 6. 2020 določijo urniki in se bodo formalnosti urejale za nazaj.
Rektor je povedal, da se s 1. 7. 2020 zaključi obdobje praznovanje stoletnice UL in s tem uporaba znaka
UL100.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Sprememba Statuta UL (prof. dr. Igor Papič, rektor in prof. Miran Zupanič, predsednik
komisije)
I.

Predlog spremembe 149. člena Statuta UL (nov četrti odstavek)

Z dopolnitvijo 149. člena se določi, da se postopek za izvolitev v naziv izvede le za tiste kandidate, za
katere na UL obstaja interes za sodelovanje.
Veliko število kandidatov, ki se habilitirajo na UL, z UL sploh ne sodeluje. Ti kandidati z nazivom,
pridobljenim na UL, delujejo v drugih organizacijah, ki prav tako z UL ne sodelujejo. Dosedanja cena
postopka, ki jo plačajo, ne poplača dela zaposlenih na UL, ki sodelujejo v postopkih, hkrati pa UL to
prinaša le dodatno konkurenco pri prijavah na določene projekte.
Poleg tega UL sodeluje z velikim številom zunanjih oseb, ki se habilitirajo na UL. Za te kandidate tudi v
primeru sodelovanja z UL to pomeni finančne posledice, hkrati pa to velja tudi za UL (davčne posledice
bonitete). Ker bo s študijskim letom 2020/2021 postopek za izvolitev v naziv brezplačen, je namen, da se
do takrat uveljavijo spremembe aktov, na podlagi katerih bo postopek izveden le za osebe, za katere na
UL obstaja interes za sodelovanje.
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Iz sodbe Vrhovnega sodišča opr. št. X Ips 131/2017: »UL o izvolitvah v nazive ne odloča na podlagi
javnega pooblastila, saj ne gre za nalogo državne uprave, ki bi jo z zakonom ali na podlagi zakona prenesli
nanjo (121. člen Ustave). Gre za nalogo, ki izvirno sodi v samo jedro univerzitetne avtonomije in je po
naši ustavni ureditvi upravni organi ne smejo izvrševati.«
»Izvolitev osebe v naziv ni njena zakonsko določena pravica ali uresničevanje pravno varovanega
interesa«.
Univerza je pri izvajanju svoje dejavnosti avtonomna in avtonomijo uresničuje tudi s tem, da samostojno
odloča o izvolitvah v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih in
raziskovalnih sodelavcev ter sprejema merila zanje. V okviru odločanja o izvolitvah in sprejemanju meril
za izvolitev:
- odloča o tem, ali na UL obstaja interes za izvedbo postopka za izvolitev v naziv (sodelovanje z UL)
- odloča o tem, ali kandidat izpolnjuje pogoje za izvolitev v naziv
- voli kandidate v naziv
Šteje se, da za že zaposlene na UL obstaja interes za izvedbo postopka. Če kandidat ni zaposlen na
univerzi, mora prošnji priložiti tudi obrazloženo izjavo senata članice, ki je matična za področje, na
katerem se kandidat želi habilitirati (matična članica), da na univerzi obstaja interes za sodelovanje s
kandidatom in s tem za izvedbo postopka za izvolitev. Če je interes za sodelovanje na članici, ki ni matična
za področje, na katerem se kandidat želi habilitirati, senat te članice pošlje obrazloženo izjavo senatu
matične članice, da na univerzi obstaja interes za sodelovanje s kandidatom in s tem za izvedbo postopka
za izvolitev. Senat matične članice pri obrazložitvi izjave upošteva izkazani interes.
S tem se zagotovi, da bo za kandidate, ki na kakršenkoli način sodelujejo (ali bodo sodelovali z UL),
izveden postopek tako, kot za zaposlene na UL.
Izjava o interesu za sodelovanje bo za zunanje kandidate predstavljala eno od obveznih prilog k vlogi za
izvolitev.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL potrjuje osnutek besedila novega četrtega odstavka 149. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur.
l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami), v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v
Ljubljani z dne 15. 1. 2020, 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 11. 6. 2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Nov 45.a člen in sprememba 177. ter 178. člena Statuta UL (notranja revizija UL)

Članice so imele čas za posredovanje amandmajev do 13. 2. 2020. Amandma je poslala ena članica (UL
FGG), ena članica pa je poslala samo priporočilo (UL BF). Statutarna komisija je prejeti amandma in
priporočilo pregledala in ju smiselno upoštevala ter Senatu UL in Upravnemu odboru UL predlagala v
sprejem dokument, kot izhaja iz gradiva.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.2.:
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Senat UL sprejme nov 45.a člen, spremembo 177. člena in črtanje 178. člena Statuta 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, 36/19 in 47/19), v
skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 17. 4. 2020, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
III.

Sprememba Priloge 2 Statuta UL

V zadnjih letih je na problematiko duševnega zdravja opozorilo več članic in študentov, zato so bili v tej
smeri že izvedeni nekateri ukrepi, kot so organizacija izobraževanj, priprava gradiv ipd., ki pa seveda ne
morejo zadostiti potrebe po individualni obravnavi, zato želijo na UL PEF študentom in zaposlenim na
Univerzi v Ljubljani zagotoviti možnost individualne psihosocialne podpore. Zaradi razširitve obsega dela
v Psihosocialni svetovalnici, UL PEF predlaga dopolnitev Priloge 2 Statuta UL, in sicer z dejavnostjo Q
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, ki bi jo opravljala v svojem imenu in za svoj račun.
Predlagano dopolnitev dejavnosti je potrdil Upravni odbor UL PEF na seji dne 28. 4. 2020 in Senat UL
PEF na seji dne 23. 4. 2020. Predlagano spremembo je potrdila tudi Statutarna komisija UL, na svoji 19.
korespondenčni seji dne 4. 5. 2020.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.3.:
Senat UL sprejme spremembo Priloge 2 Statuta 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, 36/19 in 47/19) v skladu s predlogom Statutarne
komisije Univerze v Ljubljani z dne 4. 5. 2020, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Pridružena članica UL - NIB (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Senat UL je na svoji 21. seji, dne 22. 10. 2019, sprejel naslednji sklep:
»SKLEP št. 4.:
Senat UL potrjuje, da Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) postane pridružena članice Univerze v
Ljubljani.«
Rektor je povedal, da sta UL in NIB v vmesnem času usklajevala pogodbo o pridruženem članstvu. NIB
kot javna institucija mora za sklenitev pridružitvene pogodbe pridobiti soglasje ministrstva. Ministrstvo je
izrazilo nestrinjanje s tem, da bi morala NIB kot pridružena članica UL v vseh znanstvenih člankih
uporabljati afiliacijo UL, saj bi na ta način lahko UL pridobila tudi znanstvene reference pridružene članice,
kar bi jo po mnenju ministrstva lahko v primerjavi z drugimi univerzam postavljalo v privilegiran položaj.
Sprememba 5. člena je tako nastala zaradi pomislekov ministrstva. Nov predlog je, da se 5. člen pogodbe
spremeni tako, da uporaba afiliacije UL za NIB ni več obveza, ampak, da lahko NIB v pravnem prometu
uporablja navedbo, da je pridružen član UL, v znanstvenih člankih pa uporablja afiliacijo UL, če je bilo
delo opravljeno v sodelovanju z UL. Ker gre pri spremembi 5. člena pogodbe za vsebinsko spremembo,
se mora Senat UL ponovno seznaniti z osnutkom pogodbe.
Nekateri senatorji so izrazili nestrinjanje z mnenjem ministrstva in tudi s tem, da je neka pravna oseba
pridružena članica UL, vendar ji ni treba pisati afiliacije UL. Kljub temu pa so povedali, da je treba gledati
širšo sliko in da gre za pozitivno sodelovanje, zaradi česar podpirajo pridruženo članstvo NIB-a. Poleg
tega si na NIB in UL želimo čim prej podpisati sporazum.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
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SKLEP št. 5.:
Senat UL se strinja z osnutkom pogodbe o pridruženem članstvu, ki jo bo Univerza v Ljubljani (UL)
sklenila z Nacionalnim inštitutom za biologijo (NIB).
Sklep je bil sprejet (28 ZA, 2 VZDRŽANA).

Ad 6.) Spremembe Poslovnika za delo Senata UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
V Poslovnik za delo Senata UL smo eksplicitno dodali tudi člen, ki omogoča možnost sklica
videokonferenčne seje. Vsa ostala določila poslovnika se smiselno uporabljajo tudi pri videokonferenčni
seji.
Predlagamo tudi smiselno enako dopolnitev poslovnikov delovnih teles Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme spremembe Poslovnika za delo Senata UL, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme dopolnitev poslovnikov delovnih teles Senata UL, in sicer se v vse poslovnike delovnih
teles Senata UL na koncu doda nov člen, ki se glasi:
»(1) Če seje ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo prisotnih, se lahko izvede videokonferenčna seja, in
sicer z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
(2) Ne glede na določila tega poslovnika, se v primeru videokonferenčne seje tajno glasovanje opravi
preko informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki tako glasovanje omogoča.
(3) Vse osebe, ki so v skladu z določbami tega poslovnika prisotne na seji, morajo zagotoviti, da so v času
videokonferenčne seje, v prostoru, v katerem za medsebojno komuniciranje uporabljajo informacijskokomunikacijsko tehnologijo, same.
(4) V kolikor ni določeno drugače, se za videokonferenčno sejo smiselno uporabljajo vse ostale določbe
tega poslovnika.«
Sklep je bil soglasno sprejet.
Priporočilo skrbnikom delovnik teles Senata UL:
Gradivo za seje delovnih teles Senata UL se objavlja na portalu SharePoint, kar pomeni, da se ga članom
delovnih teles ne pošilja v fizični obliki ali po elektronski pošti. Članom delovnih teles se po elektronski
pošti pošlje zgolj povezava do gradiva, ki je objavljeno na portalu SharePoint).

Ad 7.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
Ad 8.) Volitve rednih profesorjev in poročilo o delu Habilitacijske komisije (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)

Ad 9.) Razno
Rektor je povedal, da bo Kolegij dekanov 11. 6. 2020, naslednja seja Senata UL pa 16. 6. 2020.
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Seja je bila zaključena ob 16.10 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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