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Zapisnik 8. korespondenčne seje Rektorske konference RS, 
sklicane dne 13. novembra 2014 ob 13. 30. uri 

 

Zaradi nujne obravnave poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlaganju 
dveh članov Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, sklicujem 8. korespondenčno sejo 
Rektorske konference RS s predlogom dnevnega reda: 

1. Glasovanje o dveh članih za člane Sveta za visoko šolstvo kot posvetovalnem organu 
Vlade Republike Slovenije za svetovanje pri razvojnih in zakonodajnih vprašanjih na 
področju visokega šolstva. 
 

 
Člani Rektorske konference RS so izmed spodaj štirih predlaganih kandidatov glasovali 
za dva: 
 

1. prof. dr. Erik Kerševan, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani; 
 

2. prof. dr. Zdravko Kačič, prorektor za finančne zadeve in redni profesor na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru; 

 
3. prof. dr. Dejan Hozjan, izredni profesor Pedagoške fakultete in prorektor za študijske 

zadeve Univerze na Primorskem; 
 

4. prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje in redni profesor na Fakulteti za 
znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. 

 
Izid glasovanja: 
Od 4 članov Rektorske konference RS so glasovnice v roku oddali 3 člani.  
Za predlog 1 sta glasovala dva člana Rektorske konference RS. 
Za predlog 2 je glasoval en član Rektorske konference RS. 
Za predlog 3 je glasoval en član Rektorske konference RS. 
Za predlog 4 sta glasovala dva člana Rektorske konference RS. 



Največ glasov sta prejela kandidata pod točko 1 in 4. 
1. prof. dr. Erik Kerševan, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani;  
4. prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje in redni profesor na Fakulteti za 
znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. 

 
Sklep 1: 
 
Rektorska konferenca RS za člana Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, predlaga  
prof. dr. Erika Kerševana, izrednega profesorja na Pravni fakulteti Univerze v 
Ljubljani in prof. dr. Mladena Franka, prorektorja za izobraževanje in rednega 
profesorja na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici. 
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