Številka: 031-11/2020
Datum: 21. 10. 2020
ZAPISNIK
31. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 20. 10. 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. Nataša Poklar Ulrih, UL BF,
prof. dr. Peter GRILC, UL PF, 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. Janez VODIČAR, 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. 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: Tanja KOBAL, UL BF - (26 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Jurij SVETE, UL FKKT, prof. Tomaž GUBENŠEK, UL AGRFT
študenti: 5 študentov (niso še izvoljeni), Jaka ROTMAN, UL FFA (8 senatorjev).
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, izr. prof. dr. Vesna Štemberger,
predsednica Obštudijske komisije, prof. dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja, prof. dr. Aleksandra
Kanjuo Mrčela, predstojnica doktorske šole, Marjeta Lipužič – poobl. Jake Rotmana, Alenka Golobič,
Teja Velkavrh – rektorat UL;
Prisotni so bili tudi:
Prof. dr. Tomaž Deželan, Polonca Miklavc Valenčič, Sergeja Mitič, Katarina Ivec, Marina Šućur – rektorat
UL, Klemen Petek.

Ad 1) Določitev dnevnega reda 31. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.
5.

Določitev dnevnega reda 31. seje Senata UL
Potrditev zapisnika 30. seje Senata UL z dne 22. 9. 2020
Poročilo rektorja
Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Obštudijska dejavnost (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica komisije):
- Sprejem učnih načrtov kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti
6. Poslovnik Komisije za študente s posebnim statusom
7. Kadrovske zadeve:
- Zamenjava člana Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih umetniških del
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik komisije)
9. Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik komisije)
10. Razno
Rektor je povedal, da so pri predlaganem dnevnem redu točke 2, 8 in 9 zaprte za javnost.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme predlagani dnevni red 31. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika
Ad 3.) Poročilo rektorja (rektor)
I.
Center Digitalna UL
Rektor je predstavil Letni delovni načrt Centra Digitalna UL, in sicer za obdobje oktober 2020 – december
2021.
V skladu z navedenim je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 3:
Senat UL potrjuje letni delovni načrt Centra Univerze v Ljubljani za uporabo IKT v pedagoškem procesu
(kratko ime: Center Digitalna UL), kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
II.
Poročilo rektorja
Podelitev doktorskih disertacij
Rektor je povedal, da smo v času veljave posebnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa in
posledično bolezni COVID – 19 primorani znova prilagoditi protokol podelitve doktorskih listin. Zaradi
novih strožjih ukrepov izvedba promocije tudi po prilagojenem protokolu, ki smo ga izvajali od junija
2020 naprej, ni mogoča.
Ker se zagovori doktorskih disertacij tudi v tem času izvajajo nemoteno preko videokonferenčnih orodij
in se seznam čakajočih na promocijo iz dneva v dan daljša, smo se odločili, da omogočimo kandidatom

osebni prevzem doktorske listine na rektoratu UL, v skladu z internimi navodili, ki so bila priložena, kot
gradivo na sejo Senata UL.
Volitve v Študentski svet UL
Rektor je povedal, da se je pojavilo precej vprašanj članic, kako izpeljati volitve v ŠS UL. Na rektoratu
smo pregledali predlagane spremembe pravilnika, kjer je predvidena tudi možnosti izvedbe volitev na
daljavo. Glede navedenega se še preverjajo različne tehnične možnosti. Naslednja seja ŠS UL je 29. 10.
2020.
Tanja Kobal je povedala, da so tri članice izrazile željo, da bi bile volitve izvedene v živo. Zanimalo jo je,
ali bi lahko študenti teh članic dobili potrdilo za prehajanje med rdečimi regijami, in sicer v katerem bi bil
napisan razlog za prehajanje med rdečimi regijami - glasovanje na volitvah. Rektor je odgovoril, da bomo
preverili, kako bi bilo to možno izvesti.
Teden Univerze v Ljubljani
Rektor je povedal, da bo Teden univerze izpeljan na daljavo, in sicer v digitalni obliki. Prvotno mišljena
hibridna opcija, kjer bi del dogodka potekal v živo, del pa na daljavo, zaradi epidemiološke situacije, ne
pride več v poštev.
Akreditacija Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Metka Tekavčič je odprla razpravo glede akreditacije UL, ki jo izvaja NAKVIS. Bila je zgrožena
nad tem, da bi se 1050 slovenskih udeležencev prilagajalo trem tujim strokovnjakom, in sicer s tem, da bi
celoten postopek potekal v angleškem jeziku. Dodala je, da gre za nacionalno akreditacijo, pri čemer tudi
evropski okviri priporočajo, da naj bi se nacionalne akreditacije izvajale v nacionalnem jeziku.
Prof. dr. Metka Tekavčič je komentirala tudi samo pripravo in organizacijo dogodkov, povezanih z
akreditacijo UL, ker naj bi šele v ponedeljek ob osmih prejela povezavo na dogodek, ki se je odvijal isti
dan ob štirih popoldne. Dodala je, da se takšne zadeve ne bi smele odvijati zadnji trenutek.
Rektor je odgovoril, da lahko vsi udeleženci govorijo v slovenskem jeziku, ker je zagotovljeno simultano
prevajanje.
Prof. dr. Tomaž Deželan, pomočnik rektorja, je povedal, da je bilo 25. 9. 2020 vsem dekanom poslano
vabilo. Pri določenih dogodkih je prišlo do spremembe, ker se je spremenila skupina, zato so določeni
dekani prejeli novo povezavo do dogodka. Kar se tiče jezika, v katerem poteka akreditacija, pa je prof. dr.
Tomaž Deželan dodal, da smo NAKVIS opozorili na zagotovitev prevajanja. Vsa gradiva so prevajalci
pravočasno prejeli in zagotovljeno nam je bilo, da bo za prevajanje dobro poskrbljeno.
Izr. prof. dr. Janez Vogrinc je povedal, da so bili na njihovi članici o dogodkih obveščeni konec septembra,
hkrati pa je poudaril, da ima vsaka fakulteta, kot tudi njihova, verjetno primere zaposlenih na fakulteti, ki
z lahkoto jemljejo postopek akreditacije. Na fakultetah bi morali poskrbeti, da se pred poročevalci
predstavi UL na najboljši možni način. Tak pristop bi bil najbolj ustrezen.
Prof. dr. Monika Kalin Golob je dodala, da je Zakon o javni rabi slovenščine jasen in da tukaj NAKVIS
ne more imeti svojega mnenja. Pri tem ne gre za avtonomijo NAKVIS, saj je treba spoštovati nacionalno
zakonodajo in s takšnim ravnanjem kršijo javni status slovenskega jezika. Rektorja je prosila, da na
rektorski konferenci odpre razpravo o tem.
Rektor je povedal, da bo problem uporabe jezika sprožil na rektorski konferenci.
SEZNANITEV:

Senat UL se seznani s poročilom rektorja.

Ad 4.) Spremembe Pravilnika o volitvah organov UL (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da smo pripravili spremembe Pravilnika o volitvah organov UL, ki se nanašajo na
volitve rektorja, in sicer v luči izrednih razmer (izjemnih okoliščin – npr. epidemija koronavirusa covid19). Predlog sprememb v primeru izjemnih okoliščin predvideva:
- možnost spremembe datuma volitev rektorja
- možnost podaljšanja časa volitev rektorja ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov.
Dodata se novi 3.a in 3.b člen pravilnika, in sicer:

»3.a člen
Senat Univerze v Ljubljani lahko, v primeru izjemnih okoliščin, zaradi katerih izvedba volilnih opravil v predpisanih rokih objektivno
ni mogoča, ne glede na 3. člen tega pravilnika določi nove datume tudi tekom volilnega postopka, če se izkaže, da je to nujno potrebno
za izvedbo volitev.
Odločitev o spremembi prvotno določenih datumov v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat Univerze v Ljubljani s sklepom, in sicer
vsaj 5 delovnih dni pred prvotno predvidenim dnem volitev oz. 3 delovne dni pred prvotno predvidenim dnem posameznega volilnega
opravila oz. naloge volilnega organa.
3.b člen
Senat Univerze v Ljubljani lahko, v primeru iz 3.a člena, ne glede na 3. člen tega pravilnika predvidi možnost, da se čas volitev ali
posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov podaljša.
Odločitev o podaljšanju časa volitev ali posameznih volilnih dejanj oz. nalog volilnih organov v nujno potrebnem obsegu sprejme Senat
Univerze v Ljubljani s sklepom, in sicer vsaj 5 delovnih dni pred začetkom volitev ali 3 delovne dni pred posameznim volilnim dejanjem
oz. nalogami volilnega organa. S tem sklepom Senat Univerze v Ljubljani volilnim odborom poda tudi navodila glede ureditve poslovanja
volišč, v kolikor so le-ta, zaradi podaljšanja časa, drugačna od tistih, ki jih določa 10. člen Pravilnika.«

Predlog sprememb pravilnika je obravnavala in potrdila tudi Statutarna komisija UL na svoji 18. seji, dne
25. 9. 2020.
Člani senata so se strinjali, da bi bilo smiselno glede navedenih sprememb odpreti razpravo na kolegiju
dekanov, in sicer da bi se dogovorjena rešitev eventualno uporabljala za izvedbo volitev vseh organov UL
in članic UL. Strinjali so se tudi, da elektronske volitve zaradi časovne stiske niso realna izbira oz. da je
nemogoče v tako kratkem času poskrbeti za vse, da bi bila izvedba takšnih volitev varna (v smislu
zagotovitve tajnosti glasovanja, itd.).
Izr. prof. dr. Janez Vogrinc je povedal, da so se na UL PEF soočali z volitvami dekana v času epidemije.
Največja dilema, ki so jo imeli takrat, je bila, kaj narediti, da bi bilo čim manj očitkov glede morebitnih
dodatnih ukrepov pri izvedbi volitev. Povedal je, da predlagana sprememba Pravilnika vsebuje vse
odgovore na vprašanja, s katerimi so se oni v spomladanskih mesecih soočali in meni, da je takšna
sprememba ustrezna.
Rektor je predlagal, da članice posredujejo pripombe na predlog sprememb Pravilnika, ter da bi vse
predloge, vključno s trenutnim predlogom sprememb obravnavali na kolegiju dekanov, ki bo 12. 11. 2020.
Dokument bi potem posredovali še na Statutarno komisijo UL in obravnavali na novembrski seji Senata
UL, ki bo 24. 11. 2020. Člani senata so se s tem predlogom strinjali.

Ad 5.) Obštudijska dejavnost UL (izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica Komisije za
obštudijske zadeve)

Izr. prof. dr. Vesna Štemberger, predsednica Komisije za obštudijske zadeve je na kratko predstavila učna
načrta kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti.
Rektor je dal na glasovanje naslednja sklepa:
SKLEP št. 5.1:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Mednarodno projektno delo v
okviru zveze EUTOPIA.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5.2:
Senat UL sprejme učni načrt kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti: Obštudijska dejavnost
Človekove pravice v praksi - Akademija Amnesty.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Poslovnik Komisije za študente s posebnim statusom (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je predstavil poslovnik in povedal, da je ta pripravljen po vzoru vseh poslovnikov delovnih teles
Senata UL, hkrati pa je bil dodan še člen glede možnosti sklica videokonferenčnih sej.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme Poslovnik Komisije za študente s posebnim statusom, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 7.) Kadrovske zadeve (prof. dr. Igor Papič, rektor)
Rektor je povedal, da je prof. dr. Ana Kučan podala odstopno izjavo, ker je s 1. 10. 2020 prevzela funkcijo
prodekanje za področje krajinske arhitekture in s tem množico drugih obveznosti.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL sprejme predlog UL BF, da se za članico Komisije za podeljevanje priznanj pomembnih
umetniških del namesto prof. dr. Ane Kučan imenuje izr. prof. dr. Tatjano Capuder Vidmar, in sicer do
konca mandatnega obdobja komisije.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Rektor je povedal, da doc. dr. Luka Omladič ni več zaposlen na članici, zato je UL FF podala predlog za
zamenjavo člana.
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL sprejme predlog UL FF, da se za članico Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov
namesto doc. dr. Luke Omladiča imenuje doc. dr. Jasno Podreka, in sicer do konca mandatnega obdobja
komisije.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Danijel Petrovič, predsednik Komisije za
doktorski študij)
Ad 9.) Volitve rednih profesorjev in poročilo o delu Habilitacijske komisije (prof. dr. Jurij Jaklič,
predsednik Habilitacijske komisije)
Ad 10.) Razno
Pri točki razno so senatorji razpravljali še o ocenjevanju in objavi ocen redne delovne uspešnosti ter o
cepljenju proti gripi.
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

