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Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda seje
Potrditev zapisnika 6. seje RK RS z dne 19. novembra 2008
Problematika plač v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o univerzi: usklajevanje prispelih predlogov k besedilu ZU
Odprta vprašanja delovanja Sveta RS za visoko šolstvo
Problematika doktorske stopnje v okviru bolonjske reforme
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 konference
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. novembra 2008 na Univerzi v Ljubljani.
Ad. 3 – Problematika plač v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu plač v javnem
sektorju
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 3:
1. Usklajeno in dopolnjeno gradivo RK RS naslovi najkasneje v ponedeljek 2.
februarja 2009 na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT),
Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije (SVIZ) s povabilom, da se v čim krajšem roku opravijo ustrezni
razgovori pri pristojnih ministrstvih in drugih organih o odprtih vprašanjih, ki so
povezana s problematiko plač v povezavi z uveljavitvijo zakona o sistemu plač v
javnem sektorju.
2. Člani RK RS, rektorji UP, UL in UM sprejmejo tudi sklep, da se usklajeno in
dopolnjeno gradivo javno objavi na spletnih straneh vseh treh javnih univerz.
Ad. 4 – Zakon o univerzi: usklajevanje prispelih predlogov k besedilu ZU
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 4:
1. RK RS sprejme in potrdi poročilo DS RK za ZU kot poročilo Rektorske konference
RS.
2. RK RS določi nalogo DS RK RS za ZU, da po zaključku javne razprave, do 15.
marca 2009, pripravi končno besedilo zakonskega osnutka in ga predloži RK RS v
potrditev. Pri pripravi končnega besedila DS RK RS za ZU upošteva izid javne
razprave.
3. Člani RK RS, rektorji UP, UL, UM in predsednik UNG sklenejo izpeljati javno
razpravo tudi na ravni pristojnih organov na univerzah.
4. RK RS imenuje v DS RK za ZU naslednje predstavnike 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 kemijo in kemijsko
tehnologijo)
- prof. dr. Dušan Mramor (UL EF, Ekonomska fakulteta)
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-

zastopnik akademij izr. prof. Miran Zupanič (UL AGRFT, Akademija za
gledališče, radio, film in televizijo)
Univerza v Ljubljani razreši iz DS RK RS za ZU naslednjega predstavnika:
- prof. dr. Bojan Bugarič, (UL PF, Pravna fakulteta)
Univerza v Mariboru imenuje naslednje predstavnike v DS RK RS za ZU:
- prof. dr. Bojan Škof, prorektor za pravne in splošne zadeve (UM PF,
Pravna fakulteta)
- dr. Boštjan Brumen, glavni tajnik UM
- prof. dr. Mejra Festič, prorektorica za področje študijskih zadev UM (UM
EPF, Ekonomsko-poslovna fakulteta)
- prof. dr. Ivan Krajnc, dekan (UM MF, Medicinska fakulteta)
Univerza v Mariboru razreši iz DS RK RS za ZU naslednjega predstavnika:
- prof. dr. Marko Jesenšek, dekan (UM FF, Filozofska fakulteta)
Univerza v Novi Gorici imenuje naslednje predstavnike v DS RK RS za ZU:
- prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik UNG, nadomesti akad. prof. dr.
Boštjana Žekša
5. - RK RS bo v zadnji tretjini meseca marca 2009 organizirala posvet vseh univerz
na temo Zakona o Univerzi.
- Na posvet RK RS poleg univerz povabi tudi predstavnike Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), predstavnike Sindikata vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), predstavnike Študentske
organizacije Slovenije (ŠOS) in ostale partnerje.
- S predhodnim soglasjem RK RS zadolži Univerzo v Mariboru za vsebinsko in
organizacijsko pripravo posveta na temo Zakona o univerzi.
Ad. 5 – Odprta vprašanja delovanja Sveta RS za visoko šolstvo
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 5:
1. Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza v
Novi Gorici kot pravne osebe vložijo posamično 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 vročitev odločbe Senata za akreditacijo o izdaji
pozitivnega strokovnega mnenja k ustanovitvi Nove univerze na Brdu pri
Kranju, št. 0141-15/2007/12 z dne 6. 10. 2008.

-

Ugovor Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem
in Univerze v Novi Gorici zoper odločbo Senata za akreditacijo o izdaji
pozitivnega strokovnega mnenja k ustanovitvi Nove univerze na Brdu pri
Kranju, 0141-15/2007/12 z dne 6. 10. 2008.

Univerze v postopku vložitve pritožbe zoper sklep Senata RS za visoko šolstvo
pooblastijo vsaka svojega izbranega odvetnika. Lahko se odločijo tudi za skupno
zastopanje.
2. RK RS od datuma 7. seje v roku 14 dni pripravi in naslovi javno pismo na MVZT,
Svet RS za visoko šolstvo in javnost, v katerem pripravi naslednje podatke in
ugotovitve:
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-

-

pregled študijskih programov vseh štirih univerz, ki so še v postopku
akreditacije pri Svetu RS za visoko šolstvo z navedbo trajanja postopka in
s postopkom povezanih nekonsistentnosti Sveta RS za visoko šolstvo
pregled ostalih predlogov, ki jih RK RS naslovila na Svet RS za visoko
šolstvo, na katere ni prejela nobenega odgovora,
pregled delovanja Sveta RS za visoko šolstvo, v katerem se navedejo
sporni postopki,
obrazložitev in navedba razlogov za prenehanje udeleževanje sej s strani
rektorjev univerz, ki so imenovani po položaju in
predloži zahtevo o ukrepih za odpravo nekonsistentnosti v sedanjem
delovanju Sveta RS za visoko šolstvo.

Ad. 6 – Problematika doktorske stopnje v okviru bolonjske reforme
Rektorska konferenca je po zaključeni razpravi soglasno sprejela naslednji sklep
SKLEP 6:
RK RS, po predhodnem soglasju, določi 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 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
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 za pripravo CRP-a o bolonjski
reformi
- Univerza v Ljubljani (UL)
prof. dr. Julijana Kristl, prorektorica UL
- Univerza v Mariboru (UM)
prof. dr. Mejra Festič, prorektorica UM
- Univerza v novi Gorici (UNG)
prof. dr. Mladen Franko, višji znanstveni sodelavec UNG
- Študentska organizacija Slovenije (ŠOS)
Jelena Štrbac
b. RK RS vključi znanstveno konferenco na temo bolonjske reforme in njenih učinkov 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 podaljševanja študija,
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-

RK RS podpira absolventski staž kot socialni korektiv v pomenu, da se finančna
sredstva uporabijo za premostitev iz zaključenega študija v prvo zaposlitev,
RK RS predlaga pristojnim ministrstvom oblikovanje ustreznih premostitvenih
instrumentov,
RK RS predlaga Ministru za visoko šolstvo, da vprašanje absolventskega staža
zakonsko uredi.

RK RS skupaj z ŠOS pripravi strokovne podlage za interpretacijo zakona v zvezi z
absolventskim stažem, ki jih v dopisu posreduje v presojo in nadaljnje ukrepanje MVZT z
mnenjem, da kot socialni korektiv ostaja v nespremenjenem obseg, pri čemer je za to
potrebno zagotoviti ustrezno pravno podlago s spremembo v ZViS ali spremembo
socialne zakonodaje.
ŠOS pripravi seznam programov, ki predstavljajo preobremenitev študenta in
izpostavitev napak v metodologiji merjenja in obremenitve študenta.
Ad. 9 – Sprememba statusa RK RS
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep
SKLEP 9:
RK RS podpira spremembo statuta RK RS v pravno osebo. Strokovne službe, do
naslednje seje RK RS, proučijo in oblikujejo pripombe na predlagano gradivo, ki 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 predsedujoča univerza Rektorske
konference RS.
Ad. 11 – Razno – predlog Delovne skupine univerzitetnih komisij za oblikovanje spletne
strani RK RS
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep
SKLEP 11:
Vprašanje oblikovanja spletne strani RK RS se odloži do odločitve 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 RS,
Univerza v Ljubljani
prof. dr. Andreja Kocijančič, 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 Slovenije 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-Mohorič (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. Borisa 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 Mavrič.
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.
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