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Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru Univerza n a Primorskem 
Univerza v Novi Gorici 

 
Dnevni red in sklepi  

7. seje Rektorske konference RS 
30. januarja 2009 

na Univerza v Novi Gorici 
 
 
Prisotni: 
 
Univerza na Primorskem 
prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP, izr. prof. dr. Rado Pišot, prorektor UP, izr. prof. dr. Roberto 
Biloslavo, Astrid Prašnikar, glavni tajnik UP, Frenk Mavrič, samostojni svetovalec 
 
Univerza v Ljubljani 
prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica UL, prof. dr. Peter Maček, prorektor UL, prof. dr. Julijana 
Kristl, prorektorica UL 
 
Univerza v Mariboru 
prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM, prof. dr. Meijra Festič, prorektorica UM, prof. dr. Milan Marčič, 
mag. Mojca Tancer, pomočnica glavnega tajnika UM 
 
Univerza v Novi Gorici: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik, prof. dr. Mladen Franko, podpredsednik za izobraževanje 
UNG, prof. dr. Gvido Bratina, podpredsednik za raziskave  
 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 
Jelena Štrbac, Miroslav Sarkičevič,  
 
Sprejet je bil  naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Potrditev zapisnika 6. seje RK RS z dne 19. novembra 2008 
3. Problematika plač v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
4. Zakon o univerzi: usklajevanje prispelih predlogov k besedilu ZU 
5. Odprta vprašanja delovanja Sveta RS za visoko šolstvo 
6. Problematika doktorske stopnje v okviru bolonjske reforme 
7. Evalvacija bolonjske reforme. 

a. Osnutek dispozicije možnega CRP-a o bolonjski reformi 
b. Znanstvena konferenca na temo bolonjske reforme in njenih učinkov 
c. nacionalni posvet visokega šolstva: Naslednji korak – visoko šolstvo v Sloveniji 

po letu 2010 
8. Absolventski staž 
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9. Sprememba statusa RK RS 
10. Vprašanje članarine RK RS v EUA 
11. Razno: 

- predlog Delovne skupine univerzitetnih komisij za oblikovanje spletne strani RK 
RS 

- imenovanje 4. članov v ekspertno delovno skupino visokošolskih partnerjev 
- Imenovanje predstavnika države Slovenije v Delovno skupino za študente s 

posebnimi potrebami Evropske agencije za razvoj izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami 

- Kandidatura dr. Borisa Pahorja za Nobelovo nagrado 
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Ad. 1 – Potrditev dnevnega reda 
 
Rektorska konferenca je soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 1: 
RK RS potrdi dnevni red 7. seje Rektorske konferenc e 
 
Ad. 2 – Potrditev zapisnika 6. seje RK RS z dne 19.  novembra 2008 na Univerzi v Ljubljani 
 
Rektorska konferenca je soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 2: 
RK RS potrdi zapisnik 6. seje RK RS z dne 19. novem bra 2008 na Univerzi v Ljubljani. 
 
Ad. 3 – Problematika pla č v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu pla č v javnem 
sektorju 
 
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 3:  

1. Usklajeno in dopolnjeno gradivo RK RS naslovi na jkasneje v ponedeljek 2. 
februarja 2009 na Ministrstvo za visoko šolstvo, zn anost in tehnologijo (MVZT),  
Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Sindikat vzgoj e, izobraževanja, znanosti in 
kulture Slovenije  (SVIZ) s povabilom, da se v čim krajšem roku opravijo ustrezni 
razgovori pri pristojnih ministrstvih in drugih org anih o odprtih vprašanjih, ki so 
povezana s problematiko pla č v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu pla č v 
javnem sektorju. 

2. Člani RK RS, rektorji UP, UL in UM sprejmejo tudi sk lep, da se usklajeno in 
dopolnjeno gradivo javno objavi na spletnih straneh  vseh treh javnih univerz. 

 
Ad. 4 – Zakon o univerzi: usklajevanje prispelih pr edlogov k besedilu ZU 
 
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 4: 

1. RK RS sprejme in potrdi poro čilo DS RK za ZU kot poro čilo Rektorske konference 
RS. 

2. RK RS dolo či nalogo DS RK RS za ZU, da po zaklju čku javne razprave, do 15. 
marca 2009, pripravi kon čno besedilo zakonskega osnutka in ga predloži RK RS  v 
potrditev. Pri pripravi kon čnega besedila DS RK RS za ZU upošteva izid javne 
razprave.  

3. Člani RK RS, rektorji UP, UL, UM in predsednik UNG s klenejo izpeljati javno 
razpravo tudi na ravni pristojnih organov na univer zah. 

4. RK RS imenuje v DS RK za ZU naslednje predstavni ke po posamezni univerzi: 
Univerza v Ljubljani imenuje naslednje predstavnike  v DS RK RS za ZU: 

- prof. dr. Rajko Pirnat (UL PF, Pravna fakulteta) 
- prof. dr. Stane Pejovnik (UL FKKT, Fakulteta za kem ijo in kemijsko 

tehnologijo) 
- prof. dr. Dušan Mramor (UL EF, Ekonomska fakulteta)  
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- zastopnik akademij izr. prof. Miran Zupani č (UL AGRFT, Akademija za 
gledališ če, radio, film in televizijo) 

Univerza v Ljubljani razreši iz DS RK RS za ZU nasl ednjega predstavnika: 
- prof. dr. Bojan Bugari č, (UL PF, Pravna fakulteta) 

Univerza v Mariboru imenuje naslednje predstavnike v DS RK RS za ZU: 
- prof. dr. Bojan Škof, prorektor za pravne in splošn e zadeve (UM PF, 

Pravna fakulteta) 
- dr. Boštjan Brumen, glavni tajnik UM 
- prof. dr. Mejra Festi č, prorektorica za podro čje študijskih zadev UM (UM 

EPF, Ekonomsko-poslovna fakulteta) 
- prof. dr. Ivan Krajnc, dekan (UM MF, Medicinska fak ulteta) 

Univerza v Mariboru razreši iz DS RK RS za ZU nasle dnjega predstavnika: 
- prof. dr. Marko Jesenšek, dekan (UM FF, Filozofska fakulteta) 

Univerza v Novi Gorici imenuje naslednje predstavni ke v DS RK RS za ZU: 
- prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik UNG, nadomes ti akad. prof. dr. 

Boštjana Žekša 
5. - RK RS bo v zadnji tretjini meseca marca 2009 o rganizirala posvet vseh univerz 

na temo Zakona o Univerzi.  
- Na posvet RK RS poleg univerz povabi tudi predsta vnike Ministrstva za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), predstavnik e Sindikata vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije  (SVIZ), predstavnike Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS) in ostale partnerje.  
- S predhodnim soglasjem RK RS zadolži Univerzo v M ariboru za vsebinsko in 
organizacijsko pripravo posveta na temo Zakona o un iverzi. 
 

Ad. 5 – Odprta vprašanja delovanja Sveta RS za viso ko šolstvo 
 
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 5: 

1. Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Un iverza v Mariboru in Univerza v 
Novi Gorici kot pravne osebe vložijo posami čno pritožbo na sklep Sveta RS za 
visoko šolstvo, ki je bil sprejet na 12. seji, dne 22. 12. 2008 s katerim se zavrže: 

 
- Zahteva Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem 

in Univerze v Novi Gorici za vro čitev odlo čbe Senata za akreditacijo o izdaji 
pozitivnega strokovnega mnenja k ustanovitvi Nove u niverze na Brdu pri 
Kranju, št. 0141-15/2007/12 z dne 6. 10. 2008. 

 
- Ugovor Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, U niverze na Primorskem 

in Univerze v Novi Gorici zoper odlo čbo Senata za akreditacijo o izdaji 
pozitivnega strokovnega mnenja k ustanovitvi Nove u niverze na Brdu pri 
Kranju, 0141-15/2007/12 z dne 6. 10. 2008. 

 
Univerze v postopku vložitve pritožbe zoper sklep S enata RS za visoko šolstvo 
pooblastijo vsaka svojega izbranega odvetnika. Lahk o se odlo čijo tudi za skupno 
zastopanje. 

 
2. RK RS od datuma 7. seje v roku 14 dni pripravi i n naslovi javno pismo na MVZT, 

Svet RS za visoko šolstvo in javnost, v katerem pri pravi naslednje podatke in 
ugotovitve: 
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- pregled študijskih programov vseh štirih univerz, k i so še v postopku 
akreditacije pri Svetu RS za visoko šolstvo z naved bo trajanja postopka in 
s postopkom povezanih nekonsistentnosti Sveta RS za  visoko šolstvo  

- pregled ostalih predlogov, ki jih RK RS naslovila n a Svet RS za visoko 
šolstvo, na katere ni prejela nobenega odgovora, 

- pregled delovanja Sveta RS za visoko šolstvo, v kat erem se navedejo 
sporni postopki,  

- obrazložitev in navedba razlogov za prenehanje udel eževanje sej s strani 
rektorjev univerz, ki so imenovani po položaju in 

- predloži zahtevo o ukrepih za odpravo nekonsistentn osti v sedanjem 
delovanju Sveta RS za visoko šolstvo. 

 
Ad. 6 – Problematika doktorske stopnje v okviru bol onjske reforme 
 
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 6: 
RK RS, po predhodnem soglasju, dolo či Univerzo v Ljubljani za pripravo 
meduniverzitetnega seminarja v aprilu 2009 na temo bolonjske doktorske stopnje. 
 
Ad. 7 – Evalvacija bolonjske reforme 

a. Osnutek dispozicije možnega CRP-a o bolonjski re formi 
b. Znanstvena konferenca na temo bolonjske reforme in njenih u činkov 
c. Nacionalni posvet visokega šolstva: Naslednji ko rak – visoko šolstvo v Sloveniji 

po letu 2010 
 
Rektorska konferenca je naslednji sklep 
 
SKLEP 7: 
a. RK RS oblikuje DS za pripravo CRP-a o bolonjski reformi v katero so imenovani 
naslednji predstavniki po posamezni univerzi: 

- Univerza na Primorskem (UP) 
prof. dr. Rado Pišot, prorektor UP, predsednik DS z a pripravo CRP-a o bolonjski 
reformi 

- Univerza v Ljubljani (UL) 
prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica UL 

- Univerza v Mariboru (UM) 
prof. dr. Mejra Festi č, prorektorica UM 

- Univerza v novi Gorici (UNG) 
prof. dr. Mladen Franko, višji znanstveni sodelavec  UNG 

- Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 
Jelena Štrbac 

b. RK RS vklju či znanstveno konferenco na temo bolonjske reforme i n njenih u činkov kot 
sestavni del CRP-a o bolonjski reformi. 
 
Ad. 8 – Absolventski staž 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 8: 

- RK RS ne podpira absolventski staž kot instrument p odaljševanja študija, 
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- RK RS podpira absolventski staž kot socialni korekt iv v pomenu, da se finan čna 
sredstva uporabijo za premostitev iz zaklju čenega študija v prvo zaposlitev,  

- RK RS predlaga pristojnim ministrstvom oblikovanje ustreznih premostitvenih 
instrumentov, 

- RK RS predlaga Ministru za visoko šolstvo, da vpraš anje absolventskega staža 
zakonsko uredi. 

 
RK RS skupaj z ŠOS pripravi strokovne podlage za in terpretacijo zakona v zvezi z 
absolventskim stažem, ki jih v dopisu posreduje v p resojo in nadaljnje ukrepanje MVZT  z 
mnenjem, da kot socialni korektiv ostaja v nespreme njenem obseg, pri čemer je za to 
potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago s sprem embo v ZViS ali spremembo 
socialne zakonodaje. 
 
ŠOS pripravi seznam programov, ki predstavljajo pre obremenitev študenta in 
izpostavitev napak v metodologiji merjenja in obrem enitve študenta.  
 
Ad. 9 – Sprememba statusa RK RS 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 9:  
RK RS podpira spremembo statuta RK RS v pravno oseb o. Strokovne službe, do 
naslednje seje RK RS, prou čijo in oblikujejo pripombe na predlagano gradivo, k i jih pisno 
posredujejo sekretarju RK RS.   
 
Ad. 10 – Vprašanje članarine RK RS v EUA 
    
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 10: 
Strošek članarine RK RS v EUA poravna vsakokratna predsedujo ča univerza Rektorske 
konference RS. 
 
Ad. 11 – Razno – predlog Delovne skupine univerzite tnih komisij za oblikovanje spletne 
strani RK RS 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 11: 
Vprašanje oblikovanja spletne strani RK RS se odlož i do odlo čitve spremembe statusa 
RK RS. 
 
Ad. 11 – Razno – imenovanje 4. članov v ekspertno delovno skupino visokošolskih 
partnerjev 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 12: 
RK RS je v ekspertno delovno skupino visokošolskih partnerjev imenovala naslednje 
predstavnike RK RS: 

- Univerza na Primorskem 
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prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP in predsednik RK R S, 
- Univerza v Ljubljani 

prof. dr. Andreja Kocijan čič, rektorica UL, 
- Univerza v Mariboru 

prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM, 
- Univerza v Novi Gorici 

prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik UNG.  
 
Ad. 11 – Razno – Imenovanje predstavnika države Slo venije v Delovno skupino za 
študente s posebnimi potrebami Evropske agencije za  razvoj izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 13: 
RK RS imenuje naslednjega predstavnika države Slovenije v  Delovno skupino za 
študente s posebnimi potrebami Evropske agencije za  razvoj izobraževanja oseb s 
posebnimi potrebami: 

- dr. Mojca Vrhovski-Mohori č (UL PEF, Pedagoška fakulteta). 
 
Ad. 11 – Razno – Kandidatura dr. Borisa Pahorja za Nobelovo nagrado 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 14: 
RK RS se je seznanila s predlogom kandidature dr. B orisa Pahorja za Nobelovo nagrado 
in predlog podpira. 
 

Ad. 11 – Razno – Imenovanje novega sekretarja RK RS  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 15: 
Predsednik RK RS imenuje novega sekretarja RK RS: 

- mag. Frenk Mavri č.  
 
Predsednik RK RS, prof. dr. Rado Bohinc, se je zahvalil prof dr. Danilu Zavrtaniku, predsedniku 
UNG za gostoljubnost in uradno zaključil 7. sejo RK RS. 
 


