Številka: 200-01/09 RSP-MB
Datum: 23. 02. 2010

ZAPISNIK
5. seje Senata Univerze v Ljubljani,
ki je potekala v torek, 23. februarja 2010, ob 14.00 uri v Zbornični dvorani
Univerze v Ljubljani
Prisotni člani Senata UL:
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor UL, prof. dr. Valentin BUCIK, prof. dr.
Gabi ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, prof. dr. Jožef DUHOVNIK, prof. dr. Franc
FORSTNERIČ, prof. dr. Stanislav GOBEC, prof. Bojan GORENEC, prof. Andrej
GRAFENAUER, prof. dr. Anton GRIZOLD, prof. dr. Marjan KOSEC, prof. dr. Janez
KRANJC, prof. dr. Janez KREK, prof. dr. Jože KUŠAR, prof. dr. Jakob LIKAR, prof.
dr. Anton MEDEN, prof. dr. Matjaž MIKOŠ, prof. dr. Janez NASTRAN, prof. dr. Tea
PETRIN, prof. dr. Stanka SETNIKAR CANKAR, prof. dr. France SEVŠEK, prof. dr.
Franc SOLINA, prof. dr. Franc ŠTAMPAR, prof. dr. Dušan ŠUPUT, prof. Miran
ZUPANIČ, prof. dr. Milan ŽVAN, študenti: Nejc BREZOVAR, Ana PLEŠKO, Špela
JUHART, Igor PETROVIČ in Gregor JORDAN.
Odsotnost so opravičili: prof. dr. Milan BATISTA, prof. dr. Stanko GERJOLJ, in
študenta Jurij KODRE in Janez ZEMLJAK
Seje so se udeležili še:
Prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica, prof. dr. Miha Juhart, prorektor, prof. dr. Andrej
Kovačič, prorektor, prof. Aleš Valič, prorektor, Andreja Kert, glavni tajnik UL, prof. dr.
Samo Kropivnik, predsednik KDŠ, prof. dr. A. Ramšak, predsednik KMŠ, prof. dr.
Andrej Petrič, podpredsednik KDrŠ, prof. dr. Marjan Veber, predsednik HK,
Prof. dr. Dušan Mramor, predsednik UO UL, se je opravičil.
Za Odvetniško družbo Čeferin je bila prisotna ga. Gordana Gorše, odvetnica, ki je
zastopala pritožnico drr. Jožico Bezjak; k obravnavi pritožbe dr. Alenke Gril pa sta
pristopila pritožnica dr. Alenka Gril in prof. dr. Alojz Kodre, kot poročevalec.
Prisotni so bili tudi: Alenka Golobič, Petra Kregar, Marina Vihar, Darja Markoja,
Majda Černjavič, Gregor Jagodič, vsi UL, Alijana Lepšina SVIZ in Jasna Salomon
Kontler, Delo.
Rektor Univerze v Ljubljani je obvestil senatorje, da je umrl nekdanji rektor Univerze
v Ljubljani, prof. dr. Ivo Fabinc. Povedal je, da bo pogreb v petek, dne 26. 02. 2010 v
ožjem družinskem krogu, da pa bo v soboto objavljena osmrtnica univerze, žalna
seja pa bo v ponedeljek, predvidoma ob 11.00 uri. Podrobnejša obvestila bodo
senatorji prejeli naknadno.
Nadalje je rektor pozdravil na seji novega senatorja Akademije za gledališče, radio,
film in televizijo prof. Mirana Zupaniča, ki je postal senator namesto prorektorja prof.
Aleša Valiča.
Ad 1.) Določitev dnevnega reda 5. seje Senata Univerze v Ljubljani
Rektor je predlagal senatorjem, da razpravljajo o predlogu dnevnega reda 5. seje
Senata UL:
1. Določitev dnevnega reda 5. seje Senata Univerze v Ljubljani
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2. Potrditev delnega zapisnika nadaljevanja 3. seje in 4. seje Senata UL z
dne 22. 12. 2009 in 19. 01. 2010
3. Pritožbe v habilitacijskem postopku
- Imenovanje poročevalca o pritožbi
4. Program dela za leto 2010
- Poročilo rektorja
5. Razprava o predlogu in imenovanje Etične komisije Univerze v
Ljubljani
6. Poročilo Komisije za dodiplomski študij (prof. dr. Samo Kropivnik,
FDV, predsednik)
7. Poročilo Komisije za magistrski študij (prof. dr. Anton Ramšak,
predsednik)
8. Poročilo Komisije za doktorski študij (prof. dr. Andrej Petrič,
predsednik)
9. Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
10. Razno
Na rektorjev predlog so senatorji soglasno sprejeli naslednji
SKLEP št. 1.:
Senat UL sprejema dnevni red 5. seje Senata UL.
Ad 2.) Potrditev delnega zapisnika - nadaljevanja 3. seje Senata UL z dne 22.
12. 2009, ki je bilo dne 19. 01. 2010 in zapisnika 4. seje Senata UL z dne 19. 01.
2010
Rektor je predstavil senatorjem zapisnik nadaljevanja 3. seje Senata UL in 4. seje
Senata UL. Nadaljevanje 3. seje in 4. seja sta bili dne 19. 01. 2010.
Senatorji so brez razprave soglasno sprejeli naslednji
SKLEP št. 2.:
Senat UL sprejema zapisnik nadaljevanja 3. seje in zapisnik 4. seje Senata UL z dne
19. 01. 2010.
Ad 3.) Pritožbe v habilitacijskem postopku in imenovanje poročevalca
1. Pritožbi v habilitacijskem postopku
Rektor je obvestil senatorje, da bo na seji prisotna odvetnica pritožnice, ker je dr.
Bezjakova odsotna zaradi zdravniškega pregleda, da pa odvetnica želi, da se zadeva
kljub odsotnosti pritožnice obravnava. Odvetnica je predložila pooblastilo za
zastopanje.
Prof. dr. Anton Grizold je senatorjem predstavil svoje poročilo o zadevi, ki ga je sicer
predložil senatorjem že skupaj z vabilom in gradivom v pisni obliki. V poročilu je
poročevalec kronološko opisal potek imenovanja, oziroma ne imenovanja pritožnice
v naziv docent, sodno odločbo Upravnega sodišča RS in ravnanje organov članice in
univerze v tem postopku. Na koncu poročanja je podal svoje mnenje, da so bili vsi
postopki v skladu z veljavnimi predpisi in sodbo sodišča in da glede na to predlaga
senatu, da pritožbo pritožnice dr. Bezjakove kot neutemeljeno zavrne.
Rektor je pozval odvetnico Odvetniške družbe Čeferin go. Gordano Gorše, da pove
svoje in pritožničino mnenje. Odvetnica je povedala, da s pritožnico vztrajata na
besedilu pritožbe in menita, da ni bilo pravilno, da so študentje Pedagoške fakultete
dve leti po tem, ko je pritožnica zaključila delo na fakulteti, oblikovali novo mnenje,
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ampak da bi Univerza v Ljubljani, njen senat, morali obravnavati takratno mnenje in
se do njega opredeliti.
Predstavnica študentov v senatu je menila, da je poročevalec podal celovit pregled
zadeve in da je razprava odveč. Senator prof. dr. Duhovnik pa je menil, da se ne
more po dveh letih novi študentski svet opredeljevati do pedagoških sposobnosti
kandidatke, ki že dve leti ni v delovnem razmerju na fakulteti. Dekan Pedagoške
fakultete je dodal, da novo študentsko mnenje ni bilo pripravljeno na pamet in da so
bili študenti, ki so pripravljali novo mnenje, že pred dvema letoma na fakulteti ter da
se strinja s predlogom poročevalca prof. dr. Grizolda.
Senatorji, ki so še sodelovali v razpravi, so predvsem govorili o študentskem mnenju,
avtonomiji univerze, odvetnica pa je opozarjala na mnenje sodišča.
Rektor je po razpravi menil, da bi bilo potrebno slišati še pritožnico dr. Bezjakovo,
zato je predlagal senatu, da sklepanje o pritožbi senat preloži na naslednjo sejo, na
katero bo povabljena tudi pritožnica. Če se bo seje udeležila, bo senat poslušal njeno
izjavo in potem sklepal, če pa se seje ne bo udeležila, bo senat takoj izvedel
glasovanje o pritožbi.
Senatorji UL so sprejeli naslednji
SKLEP št. 3.1.:
Senat UL prekinja obravnavanje pritožbe drr. Bezjakove zoper sklep senata PeF o
imenovanju v naziv docentke in bo s sklepanjem nadaljeval na naslednji seji, dne 23.
03. 2010, na katero bo povabil pritožnico, da bo povedala še svoje mnenje.
Za sklep je glasovalo 21 senatorjev, proti sklepu je glasovalo 7 senatorjev.
Rektor je pozval prof. dr. Alojza Kodreta, ki ga je imenoval senat kot poročevalca o
pritožbi dr. Alenke Gril s Filozofske fakultete zoper odločbo dekana FF, da poda
poročilo. Poročevalec je opisal postopek do sklepanja na seji senata in se opredelil
do očitanih pomanjkljivosti. Menil je, da iz vseh znanih dejstev izhaja, da je pritožba
pritožnice utemeljena, zato je predlagal, da se pritožbi ugodi.
Pritožnica je opisala izpolnjevanje kriterija mednarodne odmevnosti pri njenih delih in
menila, da izpolnjuje pogoje za imenovanje.
Rektor je senatorjem predlagal naslednji
SKLEP št. 3.2.:
Pritožbi dr. Alenke Gril, UL FF, prejeti dne 27. 5. 2009, zoper odločbo dekana UL
FF št. I-22/1-08/39 z dne 18. 5. 2009 se ugodi.
Odločba dekana UL FF št. I-22/1-08/39 z dne 18. 5. 2009 se razveljavi, zadeva se
vrne v ponovno odločanje na članico.
Sklep so senatorji soglasno sprejeli.

2. Imenovanje poročevalca v pritožbenem postopku v postopku za izvolitev
v naziv
Nadalje je rektor obvestil senatorje, da je prispela nova pritožba pritožnice dr.
Karmen Šterk zoper sklep senata UL FDV in da je potrebno imenovati poročevalca.
Predlagal je naslednji
SKLEP št. 3.3.:
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Za poročevalca o pritožbi dr. Karmen Šterk, UL FDV, zoper ugotovitveni sklep
Senata UL FDV z dne 11. 1. 2009, se imenuje prof. dr. Stanislav Gobec, UL FFA.
(rezerva: prof. dr. Matjaž Mikoš, UL FGG)

Ad 4.) Program dela za leto 2010 in rektorjevo poročilo
Rektor je v poročilo o programu dela za leto 2010 senatorjem predstavil daljnoročne
in kratkoročne cilje univerze. Podrobno je opisal dejavnosti univerze in članic, ki naj
bi jih v letu 2010 opravljali skupaj ali na posameznih članicah.
V razpravi je sodelovalo petnajst senatorjev, ki so pohvalili pripravljeno gradivo in
dodali svoje videnje izvajanja nekaterih nalog na univerzi.
Rektor je pri tej točki zapustil sejo senata zaradi obveznosti, vodenje seje pa je
prevzel prorektor prof. dr. Miha Juhart.
Po razpravi je prorektor predlagal, senatorji pa so soglasno sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP št. 4.1.:
Senat UL sprejema (s pripombami iz razprave) Program dela za leto 2010.
SKLEP št. 4.2.:
Senat UL sprejema (s pripombami iz razprave) Poročilo rektorja.
Ad 5.) Razprava o predlogu in imenovanje Komisije za etična vprašanja
Univerze v Ljubljani
Prorektor je spomnil senatorje, da je senat na prejšnji seji sklenil, da se oblikuje
predlog članov Komisije za etična vprašanja Univerze v Ljubljani.
Soglasno so senatorji sprejeli naslednji
SKLEP št. 5.:
Senat UL sprejema predlog članov Komisije za etična vprašanja Univerze v Ljubljani
v sestavi:
1. Prof. Jani Golob
2. Prof. dr. Ivan Ribnikar
3. Prof. dr. Bojan Majes
4. Akad. prof. dr. Igor Grabec
5. Prof. dr. Katja Breskvar
6. Prof. dr. Marko Uršič
7. Akad. prof. dr. Alenka Šelih
8. ________________________________, študent/ka
9. ________________________________, študent/ka
Predstavnika študentov bo imenoval Študentski svet Univerze v Ljubljani.
Ad 6.) Poročilo Komisije za dodiplomski študij
To točko dnevnega reda je predstavil prof. dr. Samo Kropivnik, predsednik komisije.
Senatorji so sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP št. 6.1.:
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Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Filozofske
fakultete za uvedbo študijskega programa za izpopolnjevanje iz tujih jezikov.
Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 6.2.
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Fakultete za
arhitekturo spremembe enovitega magistrskega študijskega programa Arhitektura.
Predlagane spremembe so:
- zamenjava nosilca pri predmetih:
o

Arhitekturno oblikovanje 1

star nosilec:
prof. Miloš Florijančič

o

Arhitekturno oblikovanje 2

prof. Jurij Kobe

o

Arhitekturno oblikovanje 3

prof. Vojteh Ravnikar

o

Zgodovina in teorija
arhitekture 2
Prenova arhitekture in
konservatorstvo
Urbana sociologija
Računalniško podprta
arhitektura

prof. dr. Peter Fister

nov(i) nosilec(i):
doc. Maruša Zorec,
doc. mag. Tadej Glažar,
prof. Miloš Florijančič,
doc. mag. Tomaž Krušec,
prof. Jurij Kobe,
doc. Vaso J. Perović,
prof. Janez Koželj,

prof. dr. Peter Fister

izr. prof. dr. Živa Deu,

prof. dr. Pavel Gantar
prof. dr. Žiga Turk

prof. dr. Marjan Hočevar,
prof. dr. Žiga Turk,
doc. dr. Or Ettlinger

o
o
o

-

-

sprememba statusa predmeta Splošna varnost (ostaja izbirni predmet –
prehod iz skupine izbirnih predmetov B v skupino A);
sprememba vrste kontaktnih ur: pri obveznem predmetu Predstavitvene
tehnike 3: 30 ur predavanj se spremeni v 30 ur individualnega dela;
sprememba časovne izvedbe predmeta: obvezni predmet Konstrukcije 2 se
premakne iz 1. semestra 3. letnika v 2. semester 3. letnika ter obvezni
predmet Tehnologija instalacij se pomakne iz 2. v 1. semester 3. letnika;
redakcijski popravek: pri predmetu Projektiranje 5 je točno število kontaktnih
ur 210 in ne 215, kot je navedeno v akreditiranem študijskem programu.

Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 6.3.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Fakultete za
arhitekturo za spremembo statusa izbirnega predmeta Splošna varnost (uvrstitev
predmeta iz skupine izbirnih predmetov B v skupino izbirnih predmetov A) na
enovitem magistrskem študijskem programu Arhitektura.
Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 6.4.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Fakultete za
arhitekturo za spremembo vrste kontaktnih ur pri predmetu Predstavitvene tehnike 3
v enovitem magistrskem študijskem programu Arhitektura.
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Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 6.5.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Fakultete za
arhitekturo za spremembo časovne izvedbe predmetov Konstrukcije 2 in Tehnologija
instalacij v enovitem magistrskem študijskem programu Arhitektura. .
Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 6.6.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za dodiplomski študij predlog Fakultete za
arhitekturo za redakcijski popravek predmetnika enovitega magistrskega študijskega
programa Arhitektura posredovati Senatu UL v sprejem.
Predlog se posreduje Svetu RS za visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
Ad 7.) Poročilo Komisije za magistrski študij
Prof. dr. Anton Ramšak, predsednik komisije je predstavil senatorjem poročilo
komisije in predlagal senatorjem, da sprejmejo tri sklepe:
SKLEP št. 7.1.:
Senat UL sprejema poročilo o delu Komisije za magistrski študij.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 7.2.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za magistrski študij z dne 11. 02. 2010
predlog Filozofske fakultete za uvedbo dvopredmetnega pedagoškega 2.
stopenjskega študijskega programa Španščina.
Predlog študijskega programa se v nadaljnjo obravnavo posreduje Svetu RS za
visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 7.3.:
Senat UL pooblašča Komisijo za magistrski študij, da vodi nadaljnje postopke
usklajevanja in sprejemanja končnega besedila razpisa za vpis v 2. stopenjske
študijske programe.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.

Ad 8.) Poročilo Komisije za doktorski študij

6

Točko je predstavil prof. dr. Petrič, predsednik komisije, senatorji pa so sprejeli
naslednje sklepe:
SKLEP št. 8.1.:
Senat UL sprejema poročilo Komisije za doktorski študij o delu in sklepih, sprejetih
na seji dne 11. 02. 2010, in sicer o manjših dopolnitvah nekaterih doktorskih
študijskih programov in o podeljenih soglasjih k temam doktorskih disertacij in k
nekaterim dopolnitvam že potrjenih tem.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 8.2.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za doktorski študij predlog Fakultete za
pomorstvo in promet za uvedbo novega doktorskega študijskega programa
Pomorstvo in promet (Doctoral Programme in Transport and Maritime Sciences),
Predlog študijskega programa se v nadaljnjo obravnavo posreduje Svetu RS za
visoko šolstvo.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 8.3.:
Senat UL pooblašča Komisijo za doktorski študij za uskladitev in sprejem končnega
besedila skupnega razpisa za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje za št.
leto 2010/2011 in sprejme morebiten sklep o omejitvi vpisa v primeru povečanja
števila razpisnih mest.
Senatorji so sklep soglasno sprejeli.
SKLEP št. 8.4.:
Senat UL je bil seznanjen s sklepom Komisije za doktorski študij, ki je v skladu s
pooblastilom Senata Univerze v Ljubljani z dne 18. decembra 2007, sprejela manjši
dopolnitvi Doktorskega študijskega programa Arhitektura, in sicer:
- Uvedba novega izbirnega predmeta na interdisciplinarnem modulu in sicer:
Ekonomika nepremičnin – izbrane teme nosilka prof. dr. Maruška Šubic Kovač
(FGG) in
- Sprememba nosilca predmeta arhitekturnega modula : Arhitekturna praksa kot
raziskovalni laboratorij . Namesto upokojenega prof. Vojteha Ravnikarja je
predlagan nov nosilec prof. Jurij Kobe.
Komisija za doktorski študij je sklep že posredovala Svetu RS za visoko šolstvo, ki ga
bo obravnaval v skladu s 24. členom Meril za akreditacijo visokošolskih zavodov in
študijskih programov.
Senatorji so obvestilo soglasno potrdili.
SKLEP št. 8.5.:
Senat UL je bil seznanjen s sklepom Komisije za doktorski študij, ki je v skladu s
pooblastilom 30. seje Senata UL z 20. januarja 2009 na 2. seji 11. februarja 2010
dala soglasje k novim temam doktorskih disertacij in nekaterim dopolnitvam že
potrjenih tem.
Senatorji so obvestilo soglasno potrdili.
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Ad 9.) Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
Prorektor prof. dr. Miha Juhart je predstavil predlog spremembe pravilnika.
SKLEP št. 9.:
Senat UL sprejema na predlog Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad
predlog spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani, tako da se spremeni
peti odstavek 5. člena in se glasi:
»Predlogi morajo biti komisiji posredovani najkasneje do 30. aprila tekočega leta.«
Za sklep je glasovalo 25 senatorjev, proti sta glasovala 2 senatorja.
Ad 10.) Razno
Prorektor je predstavil predlog, da se predlaga družbo Krka, d.d. za državno
priznanje.
Senatorji so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP št.: 10:
Senatorji UL sprejemajo predlog, da se delniško družbo Krka predlaga za prejem
državnega priznanja.

Zapisnik pripravil:
M. Birk
GLAVNI TAJNIK
Andreja Kert, univ. dipl. prav.

REKTOR
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik
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