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

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 18. 6. 2008
Uredba o financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009
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 konference.
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 26.3.2008 z naslednjimi dopolnitvami:
- V zapisniku se na tretji strani v drugem odstavku in sicer na začetku 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 financiranju visokošolskih in
drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 z naslednjimi predlogi za dopolnitev:
- da se ne glede na določbe 41.,42.,43.,44. člena, z uredbo določi, da MVZT v letu 2009
razpiše sredstva za le za naloge nacionalnega pomena do višine 500 000 EUR.
- da se vnese v predhodne določbe 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 sofinanciranja 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 uredbi 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 včlanitvi v Donavsko rektorsko
konferenco. RK RS v ta namen oblikuje priporočilno pismo.
Ad. 4 – Razno – 4.2 – Prošnja za tolmačenje pogojev za ustanovitev univerze
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela
SKLEP 5
RK RS naslovi na MVZT prošnjo po tolmačenju 1. točke 1. odst. 3. člena, kot je bila
predstavljena na 4. seji RK RS, 28.8.2008 na Univerzi 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 prehoda na nov plačni zakon
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela
SKLEP 6
RK RS obvesti pristojna ministrstva o odprtih vprašanjih ter finančnih in drugih
posledicah prevedbe plač po novem plačnem sistemu.
4. – Razno – 4.4 – Informacija o razpisani javni dražbi za objekta Univerze na
Primorskem
Rektorska konferenca je po razpravi soglasno sprejela
SKLEP 7
RK RS se je seznanila z informacijo o razpisani javni dražbi za objekta Univerze na
Primorskem.
Dr. Bohinc je se na zaključku 4. seje vsem sodelujočim zahvalil za udeležbo.

