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Prisotni: 
Univerza na Primorskem 
prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP, izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor, izr. prof. dr. Rado 
Pišot, prorektor, Leon Horvatič, vodja kabineta rektorja 
 
Univerza v Ljubljani 
prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica UL, mag. Helena Kamnar, prorektorica, prof. dr. Peter 
Maček, prorektor 
 
Univerza v Mariboru 
prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM, prof. dr. Mejra Festić, prorektorica, prof. dr. Milan Marčič, 
prorektor UM, prof. dr. Bojan Škof, prorektor, prof. dr. Zmago Turk, predsednik Upravnega 
odbora,  doc. dr.  Boštjan Brumen, glavni tajnik, Alen Vidonja, prorektor študent, predsednik 
ŠS, prof. dr. Franci Čuš, predsednik NKKVŠ, Mitja Kotnik, vodja kabineta rektorja 
 
Univerza v Novi Gorici: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik 
 
Študentska organizacija Slovenije : 
Tomaž Frelih, Natalija Pavlin 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 26. 3. 2008  
3. Teze za zakon  o univerzi 
4. Odprta vprašanja evalvacije v slovenskem visokem šolstvu 
5. Obravnava pobude o zasnovi in izvajanju skupnih študijskih in raziskovalnih 

programov v slovenskem univerzitetnem prostoru  
6. Posledice nove davčne obravnave univerz 
7. Financiranje tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk 
8. Razno: 

8.1  absolventski status,  
8.2. recenziranje programskih skupin na ARRS, 
8.3. informacija o zimski univerzijadi v Mariboru leta 2013 
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Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda 
 
Rektorska konferenca je soglasno sprejela  
 
SKLEP 1: 
RK RS potrdi dnevni red 3. Rektorske konference. 
  
Ad. 2 - Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 26. 3. 2008 
 
Rektorska konferenca je obravnavala zapisnik 2. seje RK RS z dne 26. 3. 2008 in sprejela 
 
SKLEP 2: 
RK RS sprejme zapisnik 2. seje RK RS z dne 26.3.200 8 z naslednjimi dopolnitvami: 

1. RK RS izraža nezadovoljstvo nad odnosom MVZT, s tem da se na MVZT 
ponovno naslovi pobuda.  

2. V zapisniku se ustrezno popravi izpadla beseda » Univerzitetna športna zveza.  
 
Ad. 3 - Teze za zakon o univerzi   
 
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela 
 
SKLEP 3: 
RK RS predlaga, da delovna skupina prednostno posve ti pozornost naslednjim 
vprašanjem in poskusi pripraviti stališ ča do naslednje seje RK v oktobru: 

- razmerje med univerzo in ostalimi visokošolskimi za vodi z vidika zakonske 
ureditve; 

- pravna subjektiviteta univerze z vidika sodobnih na čel; 
- vprašanje financiranja, obveznosti ustanovitelja; 
- narava univerze kot javno pravne ustanove, razmerje  do države, univerze kot 

avtonomne korporacije 
 

SKLEP 4: 
RK RS predlaga, da se študente vklju či v skupino s pozivom, da naj pripravijo svoj 
pogled partnerske vklju čitve v univerzo.  

 
SKLEP 5: 
RK RS predlaga, da v delovno skupino vsaka univerza  imenuje 2 člana, 1 član 
Študentske organizacije, 1 član CORIS-a, 4 člani Študentski svetov univerz, in sicer v 
naslednji sestavi: 

- prof. dr. Peter Ma ček, Bojan Bugari č (UL), 
- prof. dr. Rado Bohinc, izr. prof. dr. Rado Pišot (U P), 
- prof. dr. Marko Jesenšek, Mojca Tancer (UM,)  
- akad. prof. dr. Boštjan Žekš, Borut Lavri č (UNG), 
- Miroslav Sarki čevič (ŠOS),  
- KORIS (predstavnika še niso dolo čili), 
- Rok Parovel (ŠS UP), 
- Nejc Brezovar (ŠS UL), 
- ŠS UM (predstavnika še niso dolo čili), 
- ŠS UNG (predstavnika še niso dolo čili). 

 
Ad. 4 - Odprta vprašanja evalvacije v slovenskem vi sokem šolstvu  
 
Po razpravi je bil sprejet  
 
SKLEP 6: 
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1. Rektorska konferenca ugotavlja, da Nacionalna ko misija za kvaliteto visokega 
šolstva  preneha s svojimi aktivnostmi, ker zanje n ima več zakonskih podlag.  

2. Rektorska konferenca oblikuje delovno skupino za  kakovost, ki jo vodi prof. dr. 
Franci Čuš in jo sestavljajo predsedniki univerzitetnih kom isij za kakovost.  

3. Delovna skupina do naslednje Rektorske konferenc e pripravi: 
- strukturo vsebine delovanja Rektorske konference na  podro čju 

kakovosti s finan čno ovrednotenim letnim programom; 
- izhodiš čno gradivo za razpravo na osnovi analize predložene ga gradiva 

in več drugih informacij za oblikovanje nacionalnega orga na za izvajanje 
evalvacij v RS, z ovrednotenjem naslednjih alternat ivnih možnosti: 
• ustanovitev samostojne nacionalne agencije za evalv acijo, ki bo 

avtonomna in bo izvajala izklju čno evalvacijske  (ne pa 
akreditacijske) dejavnosti, 

• preoblikovanje sedanjega senata za evalvacijo v avt onomno 
evalvacijsko institucijo 

• prenos evalvacijskih nalog na eno od evropskih naci onalnih agencij, 
vklju čenih v evropski evalvacijski sistem  

 
Ad. 5 - Obravnava pobude o zasnovi in izvajanju sku pnih študijskih in raziskovalnih 
programov v slovenskem univerzitetnem prostoru 
 
Rektorska konferenca je obravnavala pobude o zasnovi in izvajanju skupnih študijskih in 
raziskovalnih programov v slovenskem univerzitetnem prostoru in sprejela 
 
SKLEP 7: 
RK RS ugotavlja, da obstajajo pravila na vseh unive rzah, ki zagotavljajo podlago za 
skupne študijske programe.  
 
SKLEP 8: 
RK RS želi vzpodbuditi fakultete, da sestavijo skup ne študijske programe. 
 
SKLEP 9: 
RK RS predlaga, da se čez eno leto ta to čka uvrsti ponovno na dnevni red RK RS. 
 
Ad. 6 - Posledice nove dav čne obravnave univerz 
 
Prof. dr. Helena Kamnar, prorektorica UL, je podala svoje mnenje k točki dnevnega reda in 
po razpravi Rektorska konferenca sprejme naslednji  
 
SKLEP 10: 
RK RS zahteva odpravo Pravilnika o opredelitvi prid obitne in nepridobitne dejavnosti 
oziroma uskladitev z veljavno zakonodajo ter da se nova dav čna obravnava univerz 
spremeni in prilagodi dejanskemu stanju univerz .  
 
Ad. 7 - Financiranje tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk 
 
Rektorska konferenca se je seznanila s pismom Univerze v Ljubljani MVZT, v katerem je 
obravnavana problematika financiranja tuje znanstvene literature in podatkovnih zbirk in 
soglasno sprejela naslednji  
  
SKLEP 11:  
RK RS predlaga, da se v imenu RK RS napiše enako pi smo, kot je že bilo posredovano 
na MVZT s strani Univerze v Ljubljani, pri čemer pa naj Univerza v Mariboru in 
Univerza v Novi Gorici sporo čita morebitne dodatne utemeljitve.   
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Ad. 8 - Razno 8.1. - Absolventski status 
 
Rektorska konferenca je obravnavala dopis, ki ga je poslala Študentska organizacija 
Slovenije v zvezi z absolventskim statusom in sprejela naslednji 
 
SKLEP 12:  
RK RS zakonodajalcu priporo ča, da upošteva, da se socialni položaj študentov re šuje 
na način, ki bo vzpodbujal čimprejšnje diplomiranje, omogo čil čimprejšnjo zaposlitev 
ter ublažil socialni položaj mladih diplomantov.  
 
 
Ad. 8 - Razno 8.2. - Recenziranje programskih skupi n na ARRS 
 
Rektorska konferenca je obravnavala točko Recenziranje programskih skupin na ARRS in 
sprejela naslednji 
 
SKLEP 13: 
RK RS izraža nezadovoljstvo in protest nad delovanj em recenzijskega sistema, ki ne 
odpravlja navzkrižja interesov in ne temelji na ust rezni strokovnosti .  
 
 
Ad. 8 - Razno 8.3. - Informacija o zimski univerzij adi v Mariboru leta 2013  
 
Rektorska konferenca je soglasno sprejela naslednji 
 
SKLEP 14: 
RK RS od Slovenske univerzitetne športne zveze pri čakuje, da do jesenske okrogle 
mize, kjer bo potekala razprava o problemih financi ranja, pripravi tudi celovit predlog 
vklju čevanja slovenskih univerz v projekt Zimske univerzi jade 2013.  

  
 
Po zaključku seje so ob 13.30 rektorji pod vodstvom predsednika RK RS imeli krajšo 
novinarsko konferenco. 
 
 

 
prof. dr. Rado Bohinc, l. r.  

       predsednik RK RS  
       rektor UP 
 
 
 
Zapisali: 
Janja Šober 
Matejka Kaučič  


