Številka: 031-9/2020
Datum: 17. 6. 2020
ZAPISNIK
29. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 16. 6. 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. 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, doc. dr. Liljana RIHTER, UL FSD, 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 - (32 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: doc. dr. Andrej STARC, UL ZF, študentka: Patricija DETIČEK, UL ZF.
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Barbara Novak, prof. dr. Matjaž Krajnc – prorektorja UL; prof. dr. Jurij Jaklič, pred. HK UL,
izr. prof. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, prof. dr. Gašper Ilc, pred. KMŠ, prof. Miran Zupanič, preds.
Statutarne komisije UL, prof. dr. Primož Potočnik, nam. pred. KPNŠ, prof. dr. Borut Božič, pred. UO
UL; prof. dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja, prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica
doktorske šole, doc. dr. Gregor Gomišček – pooblaščenec senatorja z UL ZF, Tjaša Podpečan,
predstavnica SVIZ, Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik, Alenka Golobič, Teja Velkavrh, Mirela
Lidjan – rektorat UL;
Prisotni so bili tudi:
Polonca Miklavc Valenčič, Urša Lavrič, Katarina Ivec– rektorat UL.
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Ad 1) Določitev dnevnega reda 28. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Določitev dnevnega reda 29. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 28. seje Senata UL z dne 26. 5. 2020 in zapisnika 4. korespondenčne seje Senata
UL z dne 28. 5. 2020
Poročilo rektorja:
- Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2020/2021)
- Izjemni vpis v študijskem letu 2020/2021
Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik Statutarne komisije):
- Sprememba 149. člena Statuta UL (nov četrti odstavek)
Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev
Univerze v Ljubljani (prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor)
Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Primož Potočnik, namestnik
predsednice):
- Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL
- Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Kadrovske zadeve:
- Imenovanje predstavnice študentov v Komisijo za socialno ekonomska vprašanja
študentov UL
Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, predsednik komisije)
Razno

Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 10 in 11 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme dnevni red 29. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

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

Predlog koledarja sej Senata UL (študijsko leto 2020/2021)

Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL sprejme koledar sej Senata UL za študijsko leto 2020/2021, kot izhaja iz priloge tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.

Izjemni vpis v šolskem letu 2020/2021
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Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3.2.:
Senat UL potrjuje odločitve senatov članic UL MF, UL FŠ, UL FFA, UL FDV, UL FF in UL AGRFT o
minimalnem obsegu kreditnih točk ECTS, ki so potrebne za izjemni vpis v višje letnike študijskih
programov v študijskem letu 2020/2021.
Odločitve so bile sprejete zaradi izrednih razmer in ukrepov Vlade RS za zajezitev širjenja bolezni zaradi
koronavirusa v RS in veljajo za obravnavo prošenj za izjemni vpis v študijskem letu 2020/2021.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je prisotne obvestil, da bo v mesecu avgustu po potrebi organizirana korespondenčna seja Senata
UL.
III.

Poročilo rektorja

SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Spremembe Statuta UL (prof. Miran Zupanič, predsednik komisije)
I.

Sprememba 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.
Prof. Miran Zupanič je povedal, da so imele članice rok za posredovanje amandmajev do 11. 6. 2020. S
13 članic (UL BF, UL FA, UL FS, UL FDV, UL NTF, UL FGG, UL FRI, UL ZF, UL FKKT, UL EF,
UL FE, UL PF, UL FU) so poslali sporočilo, da se strinjajo s predlagamo spremembo Statuta UL.
Amandma smo prejeli od ene članice (UL ALUO), ki ga člani Statutarne komisije UL niso potrdili.
Senator prof. dr. Matjaž Mikoš je opozoril na usklajenost postopkov novih zaposlitev predvsem tujih
kandidatov, ki lahko brez predhodnega habilitacijskega postopka kandidirajo na prosta delovna mesta in
postopkom na podlagi te spremembe statuta. Pomembno je, kdaj v postopku novih zaposlitev kandidatov,
ki nimajo habilitacije UL, senat sprejme sklep o interesu članice.
Oblikovalo se je stališče, da senat članice sprejme sklep po končni odobritvi rektorja k novi zaposlitvi.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 4.:
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Senat UL sprejme nov četrti odstavek 149. 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, 47/19 in 82/20), v skladu s predlogom
Statutarne komisije Univerze v Ljubljani z dne 12. 6. 2020, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Spremembe Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter
sodelavcev Univerze v Ljubljani (prof. dr. Matjaž Kranjc, prorektor)
Prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, je povzel spremembe, in sicer:
- spremembe Meril vsebinske narave:
1. člen: uskladitev s Statutom – obrazložitev spremembe je pri gradivu za spremembo Statuta UL
3. člen, 4. člen (sprememba točkovanja 1.8., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.3., 4.6., 4.6.1., 4.6.2., 4.6.3., 4.6.4), 5. člen, 6.
člen, 8. člen:
Primerna umeščenost inovacijske dejavnosti posameznikov v Merila je eden izmed pomembnih ukrepov
za spodbujanje inovativnosti. Veljavna Merila sicer že vsebujejo patente kot kazalnik strokovne dejavnosti
oziroma usposobljenosti posameznika, vendar splošni elementi zanje niso določeni in opisani. Predlog
sprememb, s katerimi želimo še bolj spodbuditi inovativnost in prenos znanja, je pripravljen na podlagi
predloga Komisije za inovacije in dodatnih predlogov, ki jih je HK UL prejela s strani članic. Natančneje
je opredeljen prenos znanja v širše družbeno okolje, usklajene so definicije pojmov patent in patentna
prijava, preoblikovano je razlikovanje med patenti v smislu vrednotenja, dodani so kriteriji za vrednotenje
aktivnosti kandidatov za prenos znanja, poleg tega pa je podrobneje opredeljeno, katera tovrstna dela se
lahko upoštevajo kot pomembna dela za izvolitev v posamezne nazive.
Spremembe Meril v 2. členu, 4. členu (točka 1.1.1.), 7. členu in 9. členu so redakcijske narave.
- spremembe Navodil za izvajanje Meril:
Na podlagi dopolnitve 149. člena Statuta UL in spremembe Meril se dopolnijo tudi Navodila za izvajanje
Meril. Predlog sprememb Meril, ki ga je oblikovala in potrdila Habilitacijska komisija, je bil poslan
članicam v pregled z možnostjo podaje amandmajev. V tem predlogu sprememb so glede na predlog, ki
je bil poslan članicam, upoštevani tudi: predlog Statutarne komisije o zapisu 38. in 67. člena, predlog UL
FRI glede vključitve patenta PCT/WIPO in predlog UL PF, da se v 56. in 61. členu pri dosežkih ne črta
beseda »strokovni«.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme spremembe Meril in uradno prečiščeno besedilo št. 3 Meril za volitve v nazive
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani, kot izhaja iz priloge.
Senat UL sprejme spremembe in uradno prečiščeno besedilo št. 2 Navodil za izvajanje Meril, kot izhaja
iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poročilo Komisije za Prešernove nagrade študentom UL (prof. dr. Primož Potočnik,
namestnik predsednice)
Prof. dr. Primož Potočnik, namestnik predsednice, je povzel spremembe Pravilnika o podeljevanju
Prešernovih nagrad študentom UL in Poslovnika o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL.
Spremembe aktov, ki jih pošiljamo v potrditev, so pripravljene zaradi uskladitve z zakonodajo, s sprejetim
sklepom kolegija rektorja o javnem interesu pri podeljevanju nagrad in sprejetim sklepom Senata UL glede
video konferenčne izvedbe sej. V pravilniku je dodana tudi določba v skladu s sklepom komisije, sprejetim
na 7. seji dne 19. 11. 2019 o preverjanju predlaganih del glede plagiatorstva na članicah. Ostale spremembe
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so bolj formalno tehnične narave in so predlagane zato, da se postopek poenostavi in prilagodi glede na
aktualne razmere in možnosti izvajanja postopkov z največjo možno informacijsko podporo (hitrejša,
enostavnejša in možna izvedba postopkov na daljavo). Pravilnik in poslovnik sta tudi lektorirana.
Povzetek sprememb dokumentov:
1. Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL:
- vsebuje novo določbo o preverjanju predlaganih del glede plagiatorstva na članicah (sprejeti sklep
komisije na 7. seji dne 19. 11. 2019) ter uskladitev glede GDPR o obdelavi osebnih podatkov,
- uvede se nov način oddaje predlaganih del: članice predlagana dela oddajo na UL izključno v elektronski
obliki tako, da jih shranijo na posebno mesto na Portalu UL, po pošti pošljejo zgolj dva obrazca: obrazec
za članice in obrazec za kandidate. V 5. členu so opisane izjeme, ko članice ob predhodnem soglasju
strokovne službe in predsednice komisije lahko predložijo predlagano delo na elektronskem nosilcu ali v
fizični obliki. Soglasje morajo pridobiti pred iztekom roka za oddajo,
- obrazec za oddajo predlogov ni več priloga pravilnika. Na ta način se omogoči večja fleksibilnost pri
prilagoditvah obrazcev glede na spremembe pravil obdelave osebnih podatkov in njihove hrambe (npr. z
vidika GDPR).
2. Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL:
- upošteva se spremenjeni način oddaje s shranitvijo gradiva na interni portal UL,
- dodan je tudi 8. člen skladno s sklepom senata z 28. seje dne 28. 5. 2020 glede izvedbe video
konferenčnih sej.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 6.1.:
Senat UL sprejme Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 6.2.:
Senat UL sprejme Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade študentom UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik
komisije)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, ki je bilo, kot
gradivo posredovano na sejo senata.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij UL s 16. redne seje KDŠ dne
2. 6. 2020 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Obrazložitev:
Sklepi so bili sprejeti soglasno, razen sklepov 5.2 in 5.3, kjer je 14 članov KDŠ glasovalo ZA, 1 je bil
VZDRŽAN.
Sklep Senata UL, sprejet na 4. seji dne 23. 1. 2018:
»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.«.
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UL BF je v prvostopenjskem univerzitetnem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija in
prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura
med drugim predlagala tudi ukinitev izbirnih predmetov Angleščina I in Angleščina II.
Članica KDŠ je izrazila skrb ob ukinjanju tujega jezika in predlagala uvedbo tujega jezika stroke.
Predstavnica UL BF je pojasnila, da izbirna predmeta Angleščina I in Angleščina II ukinjajo, ker je bilo zanju
razmeroma malo zanimanja študentov. Članica KDŠ se je glasovanja pri teh dveh sklepih vzdržala.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo agronomija Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo predmetnika (uvedba
izbirnih predmetov, ukinitev izbirnih predmetov in spremembo imena predmeta).
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. 7.2.:
Senat UL potrjuje spremembo prvostopenjskega visokošolskega strokovnega študijskega programa
Kmetijstvo - agronomija in hortikultura Univerze v Ljubljani Biotehniške fakultete, ki se nanaša na spremembo
predmetnika (ukinitev izbirnih predmetov in spremembo imena predmeta).
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 8.) Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije)
Prof. dr. Gašper Ilc, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, ki je bilo, kot gradivo
posredovano na sejo senata.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije za magistrski študij s 17. dopisne seje, ki je potekala
od 6. 4. do 9. 4. 2020, in 18. seje z dne 4. 6. 2020 ter sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 8.:
Senat UL sprejme predlog za akreditacijo skupnega interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa
Digitalno jezikoslovje, Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani Fakultete za
računalništvo in informatiko in Univerze v Ljubljani Fakultete za družbene vede.
Za izvedbo študijskega programa so odgovorne članice predlagateljice v okviru lastnih sredstev.
Predlog se posreduje v nadaljnjo obravnavo Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 9.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
I.

Imenovanje predstavnice študentov v Komisijo za socialno ekonomska vprašanja
študentov
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Študentski svet Univerze v Ljubljani je v skladu z 59. členom Poslovnika Študentskega sveta Univerze v
Ljubljani (POŠSUL – 2, z dne 10. 12. 2018) na svoji seji dne 21. 05. 2020 sprejel sklep, da predlaga Senatu
UL v imenovanje navedeno predstavnico študentov.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 9.:
Senat UL imenuje Lauro Koudela z UL FDV za članico iz vrst študentov v Komisijo za socialno
ekonomska vprašanja študentov v skladu s predlogom ŠS UL. Mandat predstavnice prične z dnem
imenovanja in traja eno leto.
Sklep je bil sprejet (30 ZA, 1 PROTI).

Ad 10.) Poročilo Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Ad 11.) Volitve rednih profesorjev in poročilo o delu Habilitacijske komisije (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
Ad 12.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 15.10 uri.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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