Številka: 031-1/2017
Datum: 25. 1. 2017
ZAPISNIK
34. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 24. 1. 2017, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Borut BOŽIČ, FFA, red. prof. dr. Peter GRILC, PF, red.
prof. Tomaž GUBENŠEK, AGRFT, red. prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka KALENIČ
RAMŠAK, FF, izr. prof. Boštjan Botas KENDA, ALUO, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, izr. prof. dr.
Jana MALI, FSD, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Bojan OREL, FRI, prof. dr. Igor PAPIČ, FE,
prof. dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, izr. prof. dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, prof. dr. Petra Eva FORTE
TAVČER, NTF, doc. dr. Andrej STARC, ZF, izr. prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Branko ŠIROK,
FS, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Matej DROBNIČ, FS,
Maja HERCOG, PEF, Miha JURANČIČ, FS, Laura KOUDELA, FDV, Tim Gregor GRÜNFELD, PF,
Jure MRAVLJE, BF - (25 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Rado BOHINC, FDV, prof. mag.
Peter GABRIJELČIČ, FA, izr. prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr.
Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko VATOVEC, AG Živa JAKŠIĆ IVAČIČ, PEF.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; prof. dr. Monika
Kalin Golob, FDV, prof. dr. Gregor Majdič, VF, prof. dr. Srečko Koren, MF, prof. dr. Vesna Žabkar,
EF - nadomeščajo senatorje; prof. dr. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Tanja Mihalič,
prorektorji UL; prof. dr. Jurij Jaklič, nam. pred. HK, doc. dr. Dušan Petrovič, član KDŠ, izr. prof. dr.
Maruška Šubic Kovač, pred. KMŠ, prof. dr. Miha Juhart, pred. Stat. kom.
Prisotni so bili tudi: Teja Velkavrh, Polonca Miklavc Valenčič, Darja Lisjak, vsi rektorat UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 34. seje Senata Univerze v Ljubljani

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Določitev dnevnega reda 34. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 20. 12. 2016 in 2. izredne seje Senata UL z dne
10. 1. 2017
Poročilo rektorja
Statut Univerze v Ljubljani (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije)
Pravilnik o volitvah organov Univerze v Ljubljani (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne
komisije)
Dopolnitev programa dela (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor, in Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni
tajnik)
Pripravljalni modul (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (doc. dr. Dušan Petrovič, član komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Jurij Jaklič, namestnik
predsednika komisije)
Določitev poročevalcev o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv
Kadrovske zadeve:
- imenovanje predstavnikov študentov v senatne komisije
Razno

Rektor je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 7. točka in se prestavi na eno izmed naslednjih
sej.
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 34. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 2.) Potrditev zapisnika 33. seje Senata UL z dne 20. 12. 2016 in 2. izredne seje Senata UL
z dne 10.1.2017
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je na začetku povedal, da je vesel vsakega dobrega rezultata članic univerze. Tokrat so bili
na otvoritvi novih prostorov na UL FE. V preteklosti so bili na otvoritvi prostorov UL FMF. Upa, da
bomo kmalu prisotni tudi na otvoritvi novih prostorov UL FSD.
Povedal je, da se bomo po sprejetju novega statuta lotili priprave vseh aktov, ki so potrebni.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
Ad 4.) Statut Univerze v Ljubljani (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije UL)
Prof. dr. Miha Juhart je prisotne obvestil o tem, da je Upravni odbor UL na seji dne 16. 1. 2017
sprejel Statut UL z manjšo dopolnitvijo 203. člena. Dopolnitev se nanaša na Prilogo 1 in Prilogo 2 k
Statutu UL. V skladu z Odlokom o preoblikovanju Univerze v Ljubljani mora ustanovitelj k obema
prilogama podati soglasje. Če ustanovitelj do uveljavitve Statuta UL ne bi podal soglasja, bi se znašli
v situaciji pravne praznine, zato je UO UL sprejel omenjeno dopolnitev.
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Dodatno pojasnilo:
V »novem« Statutu UL zajema Priloga 1 (študijska področja) vsebino 13. člena trenutno veljavnega
Statuta UL.
Ker morata v skladu s trenutno veljavnim Statutom UL Senat UL in Upravni odbor UL sprejeti statut
v enakem besedilu, dajemo na glasovanje naslednji sklep.
SKLEP št. 4.:
Senat UL sprejme dopolnitev 203. člena Statuta UL, kot izhaja iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 5.) Pravilnik o volitvah organov UL (prof. dr. Miha Juhart, predsednik Statutarne komisije
UL)
Prof. dr. Miha Juhart je predstavil Pravilnik o volitvah organov UL.
V teku razprave so bile predlagane naslednje dopolnitve:
- V 3. členu se doda doda pred »8 mesecev« beseda »vsaj«,
- V 14. členu se prva poved spremeni tako, da se glasi: »Novoizvoljeni rektor po prevzemu
funkcije opravi razgovore s kandidati za prorektorje, ki mu jih lahko predlagajo senati članic,
ali s kandidati, ki jih izbere sam.«
- V 34. členu se v zadnji povedi doda: »,ki je bil sprejet na Senatu UL, dne 10. 1. 2017 in 24.
1. 2017 ter na Upravnem odboru UL, dne 16. 1. 2017.«
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejme Pravilnik o volitvah organov UL, s spremembami iz razprave.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 6.) Dopolnitev Programa dela 2017 (prof. dr. Ivan Svetlik in Mihaela Bauman
Podojsteršek)
Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik UL, je povedala, da se dopolnitev programa dela nanaša
na manjše dopolnitve, ki so bile dogovorjene z MIZŠ. Večja sprememba se nanaša na poglavje o
izobraževanju, in sicer na nove študijske programe. Vsi predlagani novi študijski programi so skupni
študijski programi s tujimi univerzami, zato predlagamo, da se to uvrsti v program dela. To
spremembo bo obravnaval tudi Upravni odbor UL, in sicer na naslednji seji, dne 20. 2. 2017. To je
tudi datum, do katerega moramo oddati program dela za to leto.
Prof. dr. Matjaž Mikoš je opozoril na manjšo tipkarsko napako in predlaga, da se to popravi.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme dopolnitev Programa dela 2017, kot sledi iz priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad 7.) Pripravljalni modul (prof. dr. Goran Turk, prorektor)
Točka je bila umaknjena z dnevnega reda.
Ad 8.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (doc. dr. Dušan Petrovič, član KDŠ)
Doc. dr. Dušan Petrovič, član komisije, je predstavil poročilo o delu, kot sledi iz gradiva.
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SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 27. redne seje KDŠ z
dne 10. 1. 2017 in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
in
Predlog sklepov:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejme spremembe Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2017/2018, in sicer spremenjeno število razpisanih mest za diplomante
za redni študij. Nov predlog je:
AKADEMIJA ZA GLASBO
prvostopenjski univerzitetni študijski program Glasbena umetnost 7 mest.
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
prvostopenjski univerzitetni študijski program Fizika 7 mest.
MEDICINSKA FAKULTETA:
enoviti magistrski študijski program Medicina 7 mest;
enoviti magistrski študijski program druge stopnje Dentalna medicina 3 mesta.
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
prvostopenjski univerzitetni študijski program Geologija 5 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Geotehnologija in okolje 5 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Grafične in interaktivne komunikacije 5 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Inženirstvo materialov 5 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Načrtovanje tekstilij in oblačil 5 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Oblikovanje tekstilij in oblačil 5 mest;
prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Geotehnologija in rudarstvo 5 mest;
prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Grafična in medijska tehnika 5 mest;
prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Metalurške tehnologije 5 mest;
prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Tekstilno in oblačilno inženirstvo 5 mest.
TEOLOŠKA FAKULTETA:
enoviti magistrski študijski program Teologija 6 mest;
prvostopenjski univerzitetni študijski program Teološki in religijski študiji (Ljubljana) 3 mesta.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejme spremembe Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske
programe v študijskem letu 2017/2018, in sicer spremembe razpisnega besedila in razpisanih vpisnih
mest za prvostopenjski dvodisciplinarni univerzitetni študijski program Kulture vzhodne Azije, smer
Koreanistika, UL FF.
Novi predlog je, da se ne razpiše smeri Koreanistika v prvostopenjskem dvodisciplinarnem
univerzitetnem študijskem programu Kulture vzhodne Azije Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete
(vpisnih mest za vpis v 1. letnik, vpisnih mest za nadaljevanje študija po merilih za prehode ter vpisnih
mest za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva).
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 9.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač,
predsednica komisije)
Ad 10.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev ( prof. dr. Jurij Jaklič,
namestnik predsednika)
Ad 11.) Določitev poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (rektor, prof. dr. Ivan
Svetlik)
Ad 12.) Kadrovske zadeve
Ad 13.) Razno
Seja je bila zaključena ob 15.00 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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