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Prisotni:
Univerza na Primorskem
prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP, izr. prof. dr. Rado Pišot, prorektor UP, Astrid Prašnikar,
glavni tajnik UP, Leon Horvatič, vodja kabineta rektorja, mag. Marjan Tkalčič, predsednik UO
UP, mag. Elizabeta Zirnstein, vodja sektorja za pravne zadeve UP, Dušica Čertanec, vodja
sektorja za splošne in kadrovske zadeve, Rok Parovel, predsednik ŠS UP, Samuel Friškič,
predsednik društva HUM (UP FHŠ)
Univerza v Ljubljani
prof. dr. Andreja , rektorica UL, prof.dr. Julijana Kristl, prorektorica UL, prof. dr. Peter Maček,
prorektor, prof. dr. Ivan Svetlik, prorektor, prof. dr. Janez Hribar, predsednik OU UL, mag.
Helena Kamnar, prorektorica, Tanja Pibernik, vodja kabineta, Aljuš Pertinač, področje
sistemskih zahtev in strukturne politike
Univerza v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM, prof. dr. Marko Marhl, prorektor UM, doc. dr. Boštjan
Brumen, glavni tajnik UM, Alen Vidonja, prorektor študent, predsednik ŠS
Univerza v Novi Gorici:
akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik UNG
Študentska organizacija Slovenije: Danijel Bandelj, predsednik ŠOS, Miroslav Sarkičevič,
ŠOS
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 5. seje RK RS
2. Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 28. 8. 2008,
3. Stališče RK RS do odločitve organov Sveta RS za visoko šolstvo glede ustanavljanja
univerz
4. Stališča RK RS do uveljavljanja novega plačnega sistema na univerzah
5. Poročilo delovne skupine RK RS za pripravo zakona o univerzi
6. Pobuda študentov o razprodaji objektov rektorata in knjižnice UP
7. Razno:
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Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda
Rektorska konferenca je soglasno sprejela
SKLEP 1:
RK RS potrdi dnevni red 5. seje Rektorske konference z naslednjimi dopolnitvami:
- v predlagani dnevni red se uvrsti dodatno 6. točko in sicer poziv študentov UP k
preprečitvi razprodaje objektov rektorata UP in knjižnice UP FHŠ.
Ad. 2 - Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 28.8.2008
Rektorska konferenca je soglasno sprejela
SKLEP 2:
RK RS sprejme zapisnik 4. seje RK RS z dne 28.8.2008
Ad. 3 - Stališče RK RS do odločitve organov Sveta RS za visoko šolstvo glede
ustanavljanja univerz
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela:
SKLEP 3:
- RK RS bo uveljavljala stališča utemeljena v Zahtevi za vstop v postopek presoje
izpolnjevanja pogojev za ustanovitev nove univerze in ugovor zoper akt o soglasju k
ustanovitvi nove univerze, tako na seji Sveta RS za visoko šolstvo, kot tudi v
pritožbenih ali ostalih pravnih postopkih, ki temu sledijo.
- RK RS bo stališča uveljavljala na prihodnji seji Sveta RS za visoko šolstvo 17.
oktobra 2008.
Ad. 4 - Stališča RK RS do uveljavljanja novega plačnega sistema na univerzah
Rektorska konferenca RS je po razpravi soglasno sprejela
SKLEP 4:
- RK RS predlaga oblikovanje DS RK RS, sestavljeno iz glavnih tajnikov UP, UL in UM,
ki naj:
1. dopolni obstoječe gradivo z utemeljitvijo naslednjih vprašanj:
- vprašanje metodologije za dodatno obremenitev,
- vprašanje delovne uspešnosti,
- vprašanje položaja izrednega študija znotraj tržne uspešnosti.
2. razvrsti odprta vprašanja v gradivu v naslednje tri kategorije:
- kategorijo vprašanj, ki jih lahko v neposrednem razgovoru takoj razreši
pristojni minister oziroma prevzame obveznost posredovanja predloga o
spremembi uredbe ali metodologije.
- kategorijo vprašanj, ki zadevajo oblikovanje izhodišča za začetek
pogajanj o vsebini obeh kolektivnih pogodb in o možnosti spremembi
zakona (o plačah zaposlenih v javnem sektorju).
- pravno proučitev možnosti zahteve o ustavni presoji neskladja med 58.
členom ustave RS, določbami zakona o sistemu plač v javnem sektorju
in ZViSom.
- RK RS naslovi usklajeno in dopolnjeno zahtevo na pristojno ministrstvo.
Ad. 5 - Poročilo delovne skupine RK RS za pripravo zakona o univerzi
Rektorska konferenca je po razpravi sprejela
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SKLEP 5
RK RS predlaga, da v kolikor se DS za pripravo zakona o univerzi odpirajo določena
vprašanja oziroma dileme bistvenega pomena, ta vprašanja predhodno posredujejo v
presojo rektorjem univerz članic RK RS.
Ad. 6 - Poziv študentov k preprečitvi prodaje objektov rektorata UP in knjižnice UP
FHŠ
Rektorska konferenca je po razpravi sprejela:
SKLEP 6
- RK RS soglasno izraža podporo peticiji na (ministrstvo in vlado) glede razprodaje
objektov rektorata in knjižnice UP.
- RK RS poziva MO Nova Gorica k ureditvi vprašanja prostorske problematike s katero
se sooča UNG.
Ad. 7 – Točka razno
Prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP, je povprašal prisotne, če imajo predloge za točko razno.
Ker s strani prisotnih ni bilo nobene pobude, se je zahvalil prisotnim in uradno zaključil 5.
sejo RK RS.
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