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Prisotni: 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologi jo: dr. Dušan Lesjak, državni sekretar, 
Eva Marjetič, sekretarka, Marina Očko, svetovalka, Duša Marjetič, svetovalka  
 
Univerza na Primorskem 
prof. dr. Rado Bohinc, rektor UP, izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor, izr. prof. dr. Rado 
Pišot, Astrid Prašnikar, glavni tajnik UP, Frenk Mavrič svetovalec rektorja 
 
Univerza v Ljubljani 
prof. dr. Andreja Kocijančič, rektorica UL, prof.dr. Julijana Kristl, prorektorica UL, prof. dr. 
Peter Maček, prorektor, mag. Helena Kamnar, prorektorica,  
 
Univerza v Mariboru 
prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM, prof.dr. Marko Ferjan, prorektor, Mitja Kotnik, vodja 
kabineta rektorja,  Alen Vidonja, prorektor študent, predsednik ŠS 
 
Univerza v Novi Gorici: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik, akad. prof. dr. Boštjan Žekš, predstojnik UNG 
 
Študentska organizacija Slovenije : Tomaž Frelih, predsednik ŠOS, Tone Lah, predsednik 
odbora za visoko šolstvo 
 
Sprejet je bil naslednji dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 18. 6. 2008 
3. Uredba o financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 
4. Razno: 

4.1. Donavska rektorska konferenca 
4.2. Prošnja za tolmačenje pogojev za ustanovitev univerze 
4.3. Problematika finansiranja prehoda na nov plačni zakon 
4.4. Univerza na Primorskem gre v stečaj 



Ad. 1 - Potrditev dnevnega reda 
 
Rektorska konferenca je soglasno sprejela  
 
SKLEP 1 
RK RS potrdi dnevni red 4. seje Rektorske konferenc e. 
 
Ad. 2 - Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 18.6.2008 
 
Rektorska konferenca je obravnavala zapisnik 3. seje RK RS z dne 18.6.2008 in soglasno 
sprejela 
 
SKLEP 2 
RK RS sprejme zapisnik 2. seje RK RS z dne 26.3.200 8 z naslednjimi dopolnitvami: 
- V zapisniku se na tretji strani v drugem odstavku  in sicer na za četku tretje vrstice 
ustrezno popravi izpadla beseda UP z UNG.   
 
Ad. 3 Uredba o financiranju visokošolskih in drugih  zavodov od leta 2004 do leta 2009 
 
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela 
 
SKLEP 3 
RK RS soglasno podpira predloženo Uredbo o javnem f inanciranju visokošolskih in 
drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 z naslednj imi predlogi za dopolnitev:  
- da se ne glede na dolo čbe 41.,42.,43.,44. člena, z  uredbo dolo či, da MVZT v letu 2009 
razpiše sredstva za le za naloge nacionalnega pomen a do višine 500 000 EUR.  
- da se vnese v predhodne dolo čbe tudi finansiranje drugih univerzitetnih knjižnic , ki 
bodo ustanovljene v l. 2009,  sorazmerno s časom od pridobitve statusa, 
- da se ponovno vnese odstavek in sicer znesek sofi nanciranja šolnine za prvi in drugi 
letnik do 1177 EUR, za tretji in četrti letnik do 1564 EUR in dodatna sredstva za 
študenta 392 EUR, 
-  da se študij okolja Univerze v Novi Gorici v ure dbi 2009 pravilno umesti, saj po novi 
klasifikaciji obstaja varstvo okolja in znanosti o okolju, ki sodijo v naravoslovje ne pa 
v varstvo okolja; ker gre za uredbo 2009 in ker bo ponovno pozvano, da se na podlagi 
nove klasifikacije te programe na novo klasificira RK RS naslavlja na ministrstvo 
MVZT, da navedeno težavo uskladi. 
 



Ad. 4 – Razno - 4.1  - Donavska rektorska konferenca  
 
Rektorska konferenca je po obravnavi točke Donavska rektorska konferenca sprejela 
naslednji sklep 
 
SKLEP 4 
RK RS soglasno podpira Univerzo v Novi Gorici pri v članitvi v Donavsko rektorsko 
konferenco. RK RS v ta namen oblikuje priporo čilno pismo. 
 
Ad. 4 – Razno – 4.2 –  Prošnja za tolma čenje pogojev za ustanovitev univerze 
 
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela 
 
SKLEP 5  
RK RS naslovi na MVZT prošnjo po tolma čenju 1. to čke 1. odst. 3. člena, kot je bila 
predstavljena na 4. seji RK RS, 28.8.2008 na Univer zi v Ljubljani. Prošnji se priložiti 
sklepe o merilih za ustanavljanje univerz sprejete na 2. seji Rektorske konference RS 
dne 26. marca 2008. 
 
Ad. 4 – Razno – 4.3 -  Problematika finansiranja pr ehoda na nov pla čni zakon 
 
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela 
 
SKLEP 6  
RK RS obvesti pristojna ministrstva o odprtih vpraš anjih ter finan čnih in drugih 
posledicah prevedbe pla č po novem pla čnem sistemu. 
 
4. – Razno – 4.4 – Informacija o razpisani javni dr ažbi za objekta Univerze na 
Primorskem  
 
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela 
 
SKLEP 7 
RK RS se je seznanila z informacijo o razpisani jav ni dražbi za objekta Univerze na 
Primorskem.  
 
Dr. Bohinc je se na zaključku 4. seje vsem sodelujočim zahvalil za udeležbo.  


