Številka: 031-9/2017
Datum: 27. 9. 2017
ZAPISNIK
40. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 26. 9. 2017, ob 14.00 uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani

Prisotni člani Senata UL:
Prof. dr. Ivan SVETLIK, rektor UL, prof. dr. Rado BOHINC, FDV, prof. dr. Petra Eva FORTE TAVČER,
NTF, prof. mag. Peter GABRIJELČIČ, FA, red. prof. dr. Peter GRILC, PF, red. prof. Tomaž GUBENŠEK,
AGRFT, red. prof. dr. Miha HUMAR, BF, prof. dr. Branka KALENIČ RAMŠAK, FF, prof. Boštjan Botas
KENDA, ALUO, prof. dr. Matjaž KRAJNC, FKKT, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, FGG, prof. dr. Bojan OREL,
FRI, prof. dr. Igor PAPIČ, FE, prof. dr. Petar PAVEŠIĆ, FMF, prof. dr. Robert PETKOVŠEK, TEOF, izr.
prof. dr. Janez STARE, FU, prof. dr. Dušan ŠUPUT, MF, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, EF, izr. prof. Marko
VATOVEC, AG, izr. prof. dr. Janez VOGRINC, PEF, prof. dr. Milan ŽVAN, FŠ, študenti: Jure MRAVLJE,
BF, Maja HERCOG, PEF, Tim Gregor GRÜNFELD, PF, Rok SMREKAR, EF in Živa JAKŠIĆ IVAČIČ,
PEF - (26 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Milan BATISTA, FPP, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, FFA, izr.
prof. dr. Andrej KIRBIŠ, VF, izr. prof. dr. Jana MALI, FSD, doc. dr. Andrej STARC, ZF, prof. dr. Branko
ŠIROK, FS, študenta: Miha JURANČIČ, FS, Laura KOUDELA, FDV.
Seje so se udeležili še:
Mihaela Bauman Podojsteršek, gl. tajnik UL, Alenka Golobič, pom. rektorja UL; izr. prof. dr. Rok Dreu, FFA, prof.
dr. Gregor Majdič, VF, izr. prof. dr. Janez Žibert, ZF, prof. dr. Kalin Mitjan, FS – nadomeščajo senatorje UL; prof.
Matej Zupan, prof. dr. Goran Turk, prof. dr. Tanja Mihalič - prorektorji UL; prof. dr. Marko Petrič, pred. HK, izr.
prof. dr. Aleksej Turnšek, pred. KDrŠ, izr. prof. dr. Maruška Š. Kovač, pred. KMŠ, Mojca Perušek, članica Stat.
kom., izr. prof. dr. Samo Kropivnik, pred. KDŠ, doc. dr. Bojana Mesec, pred. KSEV, prof. dr. Janez Možina, pred.
KEV, Tjaša Podpečan, zaupnica SVIZ - rektorat, Tina Truden, UL.
Prisotni so bili tudi: Sergeja Mitič, Polonca, Miklavc Valenčič, Staška Mrak Jamnik, Marijan Leban, vsi rektorat
UL.
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Ad 1.) Določitev dnevnega reda 40. seje Senata Univerze v Ljubljani
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Določitev dnevnega reda 40. seje Senata Univerze v Ljubljani
Potrditev zapisnika 39. seje z dne 27. 6. 2017
Poročilo rektorja
Poročilo Volilne komisije za volitve rektorja za mandatno obdobje 2017-2021 in potrditev
kandidatov za prorektorje za mandatno obdobje 2017-2021 (prof. dr. Peter Grilc, predsednik
komisije, prof. dr. Igor Papič, rektor za mandatno obdobje 2017-2021)
Spremembe Statuta UL (član Statutarne komisije)
Dopolnitev Pravilnika o študentski izkaznici (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)
Poslovnik ŠS UL (predsednik ali namestnica predsednika ŠS UL)
Postopek za odvzem habilitacijskega naziva (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Postopek za odvzem znanstvenega naslova (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Način izvedbe študijskega programa Uporabna statistika (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije)
Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije)
Poročilo Komisije za socialno ekonomska vprašanja (doc. dr. Bojana Mesec, predsednica komisije)
Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič, predsednik
komisije)
Imenovanje poročevalca o pritožbi (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Kadrovske zadeve
- Poziv članicam za posredovanje predlogov novih članov v komisijah
Koledar sej Senata UL za študijsko leto 2017/2018 (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Razno

SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejme (s pripombami iz razprave) predlagani dnevni red 40. seje Senata UL.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 2.) Potrditev zapisnika 39. seje Senata UL
Ad 3.) Poročilo rektorja
Rektor je povedal, da imamo pri tej točki samo eno zadevo, in sicer potrditev seznama institucij, v okviru katerih
bodo zaposleni na UL lahko opravljali dela izven UL.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznani s poročilom rektorja.
SKLEP št. 3.:
Senat UL potrjuje seznam institucij, v okviru katerih bodo zaposleni na Univerzi v Ljubljani lahko opravljali dela
izven Univerze v Ljubljani.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 4.) Poročilo Volilne komisije za volitve rektorja za obdobje 2017 - 2021 in potrditev kandidatov za
prorektorje za mandatno obdobje 2017 - 2021 (prof. dr. Peter Grilc, pred. kom., prof. dr. Igor Papič,
rektor za mandatno obdobje 2017-2021)
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Prof. dr. Peter Grilc, predsednik volilne komisije za volitve rektorja je predstavil poročilo komisije.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s Poročilom Volilne komisije za volitve rektorja za obdobje 2017 - 2021.
Predlog sklepa:
SKLEP št. 4.:
Senat Univerze v Ljubljani za mandatno obdobje 2017 - 2021 potrjuje naslednje kandidate prorektorje:
1)
red. prof. dr. Branko Kalenić Ramšak
2)
red. prof. dr. Tanjo Dmitrović
3)
red. prof. dr. Matjaža Krajnca
4)
red. prof. Boštjana Botasa Kendo
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 5.) Spremembe Statuta UL (Mojca Perušek, članica komisije)
Mojca Perušek, članica Statutarne komisije je predstavila spremembe Statuta Univerze v Ljubljani.
SKLEP št. 5.1:
Senat UL glasuje o celotni spremembi.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 5.2:
Senat UL sprejme spremembe Statuta Univerze v Ljubljani v skladu s predlogom Statutarne komisije Univerze v
Ljubljani z dne 11. 9. 2017 in 18. 9. 2017, ki je priloga tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 6.) Dopolnitev Pravilnika o študentski izkaznici (Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik)
Senatu UL posredujemo v sprejem predlog dopolnitve Pravilnika o študentski izkaznici, in sicer dopolnitev Priloge
k Pravilniku o študentski izkaznici. S predlogom dopolnitve je dne 18. 9. 2017 soglašala tudi Statutarna komisija
UL.
Študentom Univerze v Ljubljani želimo omogočiti, da z našo študentsko izkaznico koristijo ugodnosti, ki jih nudi
Zveza evropskih mladinskih kartic preko Evropske mladinske kartice. Na študentsko izkaznico bomo s tem
namenom umestili logo Zveze evropskih mladinskih kartic in mednarodno številko Evropske mladinske kartice, na
podlagi pogodbe z Zavodom za mobilnost in informiranje mladih, Ljubljana (MOBIN), ki je ekskluzivni član Zveze
evropskih mladinskih kartic in ima pravico dodeljevati pravice uporabe Evropske mladinske kartice v Sloveniji.
Predlog podpira študentski svet UL. Plačilo licenčnine v višini 0,50 eur/študenta/leto od 1. 10. 2019 dalje bo krila
Univerza v Ljubljani iz sredstev vpisnine, za študentsko izkaznico pa bodo še naprej veljala določila Pravilnika o
študentski izkaznici.
S predstavniki MOBIN-a smo dogovorili postopek, ki zagotavlja, da Univerza v Ljubljani ne bo posredovala
nobenih osebnih podatkov študentov, temveč le aktivirane mednarodne številke Evropske mladinske kartice, na
podlagi katerih ne bo mogoče določiti posameznika. Študent, ki bo želel koristiti ugodnosti, se bo moral prijaviti
pri MOBIN-u in bo lahko ugodnosti koristil v skladu s pogoji MOBIN-a.
SKLEP št. 6.:
Senat UL sprejme dopolnitev Pravilnika o študentski izkaznici (s pripombami iz razprave), kot izhaja iz priloge tega
sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.
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Ad 7.) Poslovnik ŠSUL (Živa Jakšić Ivačič, podpredsednica ŠSUL)
Živa Jakšić Ivačič, podpredsednica ŠS UL je predstavila Poslovnik Študentskega sveta UL. V skladu s Statutom UL
mora Senat UL potrditi člene, kot izhaja iz predloga sklepa.
SKLEP št. 7.:
Senat UL potrjuje člene 17., 92., 104-107 Poslovnika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, kot to izhaja iz
priloge.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 8.) Postopek odvzema habilitacijskega naziva (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Ad 9.) Postopek odvzema znanstvenega naslova (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Ad 10.) Način izvedbe Študijskega programa Uporabna Statistika (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Mihaela Bauman Podojsteršek je predstavila predlog stroškovnika za interdisciplinarni magistrski študijski program
Uporabna statistika, kot izhaja iz gradiva, ki je bilo pripravljeno za to sejo.
SKLEP št. 10.:
Senat soglaša s predlogom sofinanciranja magistrskega študijskega programa Uporabna statistika.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 11.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij (izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik)
Izr. prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, kot sledi iz gradiva, ki je
bilo posredovano na sejo.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročilom o delu Komisije za dodiplomski študij s 30. redne seje KDŠ dne 12. 9. 2017
in sprejetimi sklepi na podlagi pooblastil Senata UL.
SKLEP št. 11:
Senat UL na podlagi tretje alineje šestega odstavka 51. o člena ZViS (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7 s
spremembami, dopolnitvami in popravki) na NAKVIS posreduje zahtevo za prenehanje akreditacije
prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Zahodnoslovanski študiji, UL FF.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 12.) Poročilo Komisije za magistrski študij (izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica)
Izr. prof. dr. Maruška Šubic Kovač, predsednica komisije, je predstavila poročilo o delu komisije, kot sledi iz gradiva,
ki je bilo posredovano na sejo.
SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s Poročilom o delu Komisije Senata UL za magistrski študij s 34. seje z dne 14. 9. 2017 ter
sprejetimi sklepi na podlagi pooblastila Senata UL.
SKLEP št. 12.:
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Senat UL na podlagi tretje alineje šestega odstavka 51. o člena ZViS (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7 s
spremembami, dopolnitvami in popravki) na NAKVIS posreduje zahtevo za prenehanje akreditacije naslednjih
magistrskih študijskih programov druge stopnje:
- Sadjarstvo (skupni program), UL BF,
- Tolmačenje (skupni program), UL FF,
- Geofizika (interdisciplinarni program), UL FMF, UL FGG in UL NTF,
- Športno treniranje, UL FŠ.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 13.) Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik)
Prof. dr. Aleksej Turnšek, predsednik komisije, je predstavil poročilo o delu komisije, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
posredovano na sejo.
SEZNANITEV:
Senatu UL se seznanja s poročili 38. seje KDrŠ, z dne 4. julija 2017 in 39. seje KDrŠ, z dne 12. septembra 2017.
SKLEP št. 13.1:
Senat UL sprejme spremembe obveznih sestavin doktorskega študijskega programa Ekonomske in poslovne
vede, ki se nanašajo na spremembo meril za izbiro v primeru omejitve vpisa in spremembe pogojev za napredovanje
po programu. Spremembe bodo stopile v veljavo z začetkom študijskega leta 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.2:
Senat UL sprejme spremembe obveznih sestavin doktorskega študijskega programa Matematika in fizika, ki se
nanašajo na spremembo pogojev za vpis in meril za izbiro ob omejitvi vpisa. Spremembe bodo stopile v veljavo z
začetkom študijskega leta 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.3:
Senat UL sprejme spremembe obveznih sestavin doktorskega študijskega programa Matematika in fizika, ki se
nanaša na spremembo predmetnika v okviru smeri Matematika. Spremembe bodo stopile v veljavo z začetkom
študijskega leta 2018/2019.
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.4:
Senat UL sprejme spremembe obveznih sestavin doktorskega študijskega programa Bioznanosti, ki se nanašajo
na dopolnitev vsebinske strukture programa po posameznih letnikih ter spremembo meril za izbiro ob omejitvi
vpisa. Spremembe bodo stopile v veljavo z začetkom študijskega leta 2018/2019
Sklep je bil soglasno sprejet.
SKLEP št. 13.5:
Senat UL sprejema klasifikacijo doktorskih študijskih programov 3. stopnje, KLASIUS-P-16.
Sklep je bil soglasno sprejet.

14.) Poročilo Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov 2013-2017 (doc. dr. Bojana Mesec,
predsednica komisije)
Doc. dr. Bojana Mesec, predsednica komisije, je predstavila poročilo o delu komisije, kot sledi iz gradiva, ki je bilo
posredovano na sejo.
Alenka Golobič, pomočnica rektorja za splošno pravno področje je komentirala poziv, da naj pravna služba uredi
stanje glede zdravstvenih zavarovanj študentov tako, da je povedala, da ni pravne podlage, da bi študente prisilili k
zdravniškim pregledom, lahko pa jim predlagamo, da se tega pregleda udeležijo.
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SEZNANITEV:
Senat UL se seznanja s poročilom Komisije za socialno ekonomska vprašanja študentov, kot izhaja iz priloge.

Ad 15.) Poročilo Habilitacijske komisije in volitve rednih profesorjev (prof. dr. Marko Petrič,
predsednik)
Ad 16.) Imenovanje poročevalca o pritožbi v postopku za izvolitev v naziv (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Ad 17.) Kadrovske zadeve – poziv članicam za posredovanje predlogov novih članov v komisijah (prof.
dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je povedal, da je rok za posredovanje predlogov novih članov v komisijah podaljšan do konca oktobra 2017.

Ad 18.) Koledar sej Senata UL za študijsko leto 2017/2018 (prof. dr. Ivan Svetlik, rektor)
Rektor je dal na glasovanje naslednji sklep:
SKLEP št. 18.:
Senat UL sprejme koledar sej Senata UL za študijsko leto 2017/2018, kot izhaja iz priloge tega sklepa.
Sklep je bil soglasno sprejet.

Ad 19.) Razno
Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.

Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Ivan Svetlik
Rektor UL
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