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Datum: 13. 4. 2021
ZAPISNIK
5. korespondenčne seje Senata UL,
ki je trajala od 12. aprila 2020, do torka, 13. aprila 2020, do 9.00 ure
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. 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. Roman KUHAR, UL FF, prof. dr. Matjaž
MIKOŠ, UL FGG, prof. dr. Irena MLINARIČ RAŠČAN, UL FFA, izr. prof. mag. Lucija MOČNIK
RAMOVŠ, UL ALUO, prof. dr. Boštjan MARKOLI, UL NTF, 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 VODIČAR,
UL TEOF, prof. dr. Janez VOGRINC, UL PEF; študenti: Gregor JEREBIC, UL ZF, Tanja KOBAL,
UL BF, Luka KROPIVNIK, UL FF, Aleksander MILIĆEVIĆ, UL EF, Jaka ROTMAN, UL FFA,
Grega RUDOLF, UL FU - (31 senatorjev).
Odsotni člani Senata UL: prof. dr. Andrej KIRBIŠ, UL VF, prof. dr. Nataša POKLAR ULRIH, UL
BF, Nejc DONAVAL, UL FŠ - (3 senatorji).
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) smo dne 2. 4. 2021 prejeli
poziv o opredelitvi do povečanja števila razpisanih vpisnih mest, vezano na razpis za vpis v dodiplomske
in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2021/2022.
V skladu z 28. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 4/16,
3/17, 4/18 in 3/19) pa lahko pristojni organ univerze ali samostojni visokošolski zavod sprejme tudi sklep
o omejitvi vpisa.
1. Povečanje števila razpisanih vpisnih mest
Članice lahko v skladu z 28. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l.
RS št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19) sprejmejo sklep o povečanju števila razpisanih mest, kjer število
prijavljenih kandidatov za vpis v dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske
programe v prvih prijavah, navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za 10 ali več
odstotkov.
52. člen Statuta UL določa, da Senat univerze potrjuje razpis za vpis v študijske programe, kar pomeni, da
mora potrditi tudi morebitno naknadno povečanje števila razpisanih vpisnih mest.
2. Sklep o omejitvi vpisa
Senat Univerze v Ljubljani je na svoji 32. seji dne 24. 11. 2020 potrdil Razpis za vpis v dodiplomske in
enovite magistrske študijske programe Univerze v Ljubljani ter omejitev vpisa za študijsko leto 2021/2022
ter sprejel naslednji sklep:
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»Senat UL sprejme sklep, da se v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega študija v študijskem
letu 2021/2022 sprejme omejitev vpisa za tiste dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prvih prijavah,
navedene na prvem mestu, pri katerih število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest za 10 ali več
odstotkov (velja za Slovence in državljane držav članic EU).«
Ne glede na sprejeti sklep Senata UL z dne 24. 11. 2020 lahko pristojni organ univerze ali samostojni
visokošolski zavod v skladu z 28. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
(Ur. l. RS št. 4/16, 3/17, 4/18 in 3/19) ob določitvi vsebine razpisa ali najpozneje v petih tednih po izteku
roka za prijavo sprejme tudi sklep o omejitvi vpisa, če število prijavljenih kandidatov za vpis v
dodiplomske študijske programe in enovite magistrske študijske programe druge stopnje v prvih prijavah,
navedenih na prvem mestu, presega število razpisanih mest za manj kot 10 odstotkov.
MIZŠ poziva, da do torka, 13. 4. 2021 pošljemo sklep Senata UL o povečanju števila razpisanih vpisnih
mest ter morebitne sklepe o omejitvi vpisa, ki jih bo predlagalo v soglasje Vladi RS.
Skladno z zgoraj zapisanim, sklicujem 5. korespondenčno sejo Senata UL, ki bo trajala od danes,
12. 4. 2021, do torka, 13. 4. 2021, do 9.00 ure.
Rektor je dal na glasovanje naslednje sklepe:
SKLEP št. 1:
Senat UL MF soglaša s povečanjem števila vpisnih mest na EMŠ Medicina za študijsko leto 2021/2022,
vendar z datumom izvršitve tega sklepa, ko bodo izpolnjeni finančni in drugi formalni pogoji za takšen
ukrep.
Sklep je bil sprejet. (30 ZA, 1 VZDRŽAN, 0 PROTI)
SKLEP št. 2:
Senat UL FRI se strinja s povečanjem števila vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike
Slovenije in EU na Visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika BVS-RI s 145 na
165.
Sklep je bil soglasno sprejet. (31 ZA, 0 VZDRŽANIH, 0 PROTI)
SKLEP št. 3:
Senat UL FRI se strinja s povečanjem števila vpisnih mest za vpis v 1. letnik za državljane Republike
Slovenije in EU na Univerzitetnem programu Računalništvo in informatika BUN-RI s 150 na 170.
Sklep je bil soglasno sprejet. (31 ZA, 0 VZDRŽANIH, 0 PROTI)
SKLEP št. 4:
Senat UL ALUO je sprejel sklep o omejitvi vpisa za razpisana vpisna mesta za slovenske državljane in
državljane držav članic EU v prvem prijavnem roku, za študijsko leto 2021/2022, in sicer:
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN
OBLIKOVANJE
Redni
Industrijsko in unikatno oblikovanje - UN
- Industrijsko oblikovanje
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Sklep je bil soglasno sprejet. (31 ZA, 0 VZDRŽANIH, 0 PROTI)
Korespondenčna seja je bila zaključena ob 9.00 uri, dne 13. 4. 2021.
Zapisala: Teja Velkavrh, univ. dipl. prav.
Mihaela Bauman Podojsteršek
Glavni tajnik UL

Prof. dr. Igor Papič
Rektor UL
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