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Zadeva:  Sprejeti sklepi 1. redne seje Rektorske konference Republike Slovenije 
 
 
DATUM: 22. januar 2016, začetek ob 10.30 uri. 
KRAJ:  Koper, sejna soba Senata Univerze na Primorskem, palača Armerija, Titov trg 

4. 
 
 
SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Imenovanje podpredsednika in sekretarja Rektorske konference RS 
3. Potrditev zapisnika 10. redne seje Rektorske konference RS z dne 27. 11. 2015 
4. Pregled uresničitve sklepov 10. redne seje Rektorske konference RS z dne 27. 11. 2015 
5. Zakon 1 - Novela ZViS 
6. Zakon 2 - priprava novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti RS 
7. Izhodišča za razpravo v zvezi s spremembo vpisnega postopka 
7.1. Vpis na univerzitetne študijske programe s poklicno maturo 
7.2. Izhodišča za razpravo o spremembi visokošolskega izbirnega postopka za vpis  na 

visokošolske programe prve stopnje v Sloveniji 
8. Obravnava predloga novega sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi 

univerzami in predloga postopka za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med 
slovenskimi univerzami (izvajanje nacionalne mobilnosti) 

9. Delovne skupine Rektorske konference 
9.1. Poročilo delovne skupine za klasifikacijo študijskih programov 
10. Razno 
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AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
 

SKLEP 1: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 1. redne seje. 
 
 

AD 2. IMENOVANJE PODPREDSEDNIKA IN SEKRETARJA REKTORSKE KONFERENCE RS   
 

SKLEP 2:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije, za mandatno obdobje 2016-2017, imenuje 
za podpredsednika prof. dr. Danila Zavrtanika, rektorja Univerze v Novi Gorici. 
 
Mandat podpredsednika traja dve leti in prične teči z dnem imenovanja. 
 

SKLEP 3: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, za mandatno obdobje 2016-2017, imenuje 
za sekretarja mag. Frenka Mavriča iz Univerze na Primorskem. 
 
Mandat sekretarja traja dve leti in prične teči z dnem imenovanja. 
 
 

AD 3. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 27. 
11. 2015 

 
SKLEP 4: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 10. redne seje z dne 27. 11. 
2015. 
 
 

AD 4. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 10. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z 

DNE 27. 11. 2015 
 

SKLEP 5: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 
10. redne seje z dne 27. 11. 2015. 
 
 

AD 5. ZAKON 1 - NOVELA ZVIS 
 

SKLEP 6: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva zakonodajalca k čimprejšnjemu  
sprejemu novele Zakona o visokem šolstvu. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, kot pripravljavcu zakona, da se v predlogu novele Zakona o visokem 
šolstvu upošteva stališča Rektorske konference Republike Slovenije v naslednjih 
točkah: 
- zagotovi se prehod iz programske na institucionalno akreditacijo, pri čemer se 

prva akreditacija študijskih programov obdrži v postopku prve akreditacije oziroma 
ustavitve visokošolskega zavoda, 

- prva in vsaka podaljšana akreditacija veljata sedem let, 
- nov sistem financiranja visokega šolstva naj upošteva oziroma sledi predlogu 

rešitve financiranja, ki ga je pripravila Rektorska konferenca Republike Slovenije, 
- upošteva se poseben status univerz napram drugim visokošolskih zavodom, kot 

izhaja po 3. členu Zakona o visokem šolstvu. 
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Rektorska konferenca Republike Slovenije poudarja, da mora zakonodajalec v 
predlogu novega Zakona o visokem šolstvu urediti tudi vprašanje koncesije za 
opravljanje javne službe v visokem šolstvu, ki  naj se dodeli visokošolskemu zavodu 
in ne za posamezne študijske programe ter opredeliti javno službo v visokem šolstvu, 
kot narekuje odločba Ustavnega sodišča. 
 
 

AD 6. ZAKON 2 - PRIPRAVA NOVEGA ZAKONA O RAZISKOVALNI IN INOVACIJSKI 

DEJAVNOSTI RS 
 

SKLEP 7: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme stališče, da je osnutek predloga 
Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti preuranjenm, časovno in vsebinsko pa 
neusklajen z napovedano pripravo novega Zakona o visokem šolstvu ter obenem 
opozarja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da je v sedanjih razmerah 
prioriteta sprejem novele Zakona o visokem šolstvu. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije meni, da je potrebno opraviti temeljito 
razpravo o celoviti prenovi visokošolskega-raziskovalnega sistema v Sloveniji ter 
zakonodajo na obeh področjih snovati  na medsebojno povezan in usklajen način.  
 
 

AD 7. 7. IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO V ZVEZI S SPREMEMBO VPISNEGA POSTOPKA 
AD. 7.1. VPIS NA UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME S POKLICNO MATURO 

 
SKLEP 8: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlog nove tabele za izračun točk 
v primeru omejitve vpisa na univerzitetne študijske programe in predlaga, da se 
uveljavi že za š. l. 2016/17. 
 

SKLEP 9: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira vpeljavo mature na višjem nivoju 
za večje število predmetov in s tem višje standarde znanja maturantov splošne 
mature. 
 
 

AD. 7.2. IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO O SPREMEMBI VISOKOŠOLSKEGA IZBIRNEGA POSTOPKA 

ZA VPIS  NA VISOKOŠOLSKE PROGRAME PRVE STOPNJE V SLOVENIJI 
 

SKLEP 10: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije pristopi k iniciativi za temeljito prenovo 
vpisa na slovenskih univerzah.  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije uvrsti obravnavo iniciative za temeljito 
prenovo vpisa na slovenskih univerzah na 2. redno sejo, 24. 4. 2016. 
 
 

AD 8. OBRAVNAVA PREDLOGA NOVEGA SPORAZUMA O IZMENJAVI ŠTUDENTOV MED 

SLOVENSKIMI UNIVERZAMI IN PREDLOGA POSTOPKA ZA IZVAJANJE SPORAZUMA O 

IZMENJAVI ŠTUDENTOV MED SLOVENSKIMI UNIVERZAMI (IZVAJANJE NACIONALNE 

MOBILNOSTI) 
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SKLEP 11: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s predlogom novega sporazuma 
in postopkom za izvajanje sporazuma o izmenjavi študentov med slovenskimi 
univerzami in predlaga dopolnitev 2. člena predmetnega sporazuma, kot navedeno: 
- navedba »15 ECTS na semester« v drugem stavku drugega člena sporazuma in 

navedba »15 krediti« v drugem stavku četrtega odstavka postopka za izvajanje 
sporazuma, ki se nanaša na kreditno vrednotenje opravljenih študijskih obveznosti 
v okviru mobilnosti, se uskladi tako da, se glasi: »15 ECTS na semester«, 

- v drugem členu sporazuma se doda nov, drugi (od)stavek, ki se glasi: »Študent pa 
lahko v okviru izbirnih predmetov na drugi instituciji izbere tudi posamezen izbirni 
predmet, ovrednoten z ECTS točkami.« 

 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga univerzam članicam Rektorske 
konference Republike Slovenije podpis sporazuma o izmenjavi študentov med 
slovenskimi univerzami z dopolnitvami iz predhodnega sklepa. 
 
 

AD 9. DELOVNE SKUPINE REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD. 9.1. POROČILO DELOVNE SKUPINE ZA KLASIFIKACIJO ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 

 
SKLEP 12: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilo delovne skupine 
Rektorske konference Republike Slovenije za klasifikacijo študijskim programov. 
 

SKLEP 13: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja naslednje pripombe na Zakon o 
slovenskem ogrodju kvalifikacij (v nadaljevanju ZSOK): 
 
1. Pripomba na 5. člen: Zapis ravni slovenskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljevanju 

SOK), evropskega ogrodja kvalifikacij (v nadaljevanju EOK) in Evropsko ogrodje 
visokošolskih kvalifikacij (v nadaljevanju EOVK)  
 
ZOSK v 5. členu določa, da je v javnih listinah o zaključku izobraževanja, njihovih 
prilogah, certifikatih o NPK, potrdilih o zaključenem programu za usposabljanje 
oziroma izpopolnjevanje in potrdilih o dodatnih kvalifikacijah vpiše raven 
pridobljene kvalifikacije po SOK in EOK, za višješolske in visokošolske 
kvalifikacije pa tudi po EOVK. V skladu z 32. a členom Zakona o visokem šolstvu 
(ZVis) vsebino in obliko diplome določi pristojni organ visokošolskega zavoda in ju 
objavi v Uradnem listu. V nasprotju s tem določilom ZOSK določa vsebino diplom 
v delu, ko opredeljuje, da je potrebno v diplomske listine vpisati tudi raven 
pridobljene kvalifikacije po SOK, EOK in po EOVK. Poleg tega ni nikjer določeno, 
da bi se naj ZVis spremenil v tem delu. Tudi sicer menimo, da je neprimerno 
vpisovanje vseh navedenih klasifikacij v javne listine, saj lahko pride v prihodnosti 
do sprememb vrednotenja in s tem povezanih težav za imetnike javnih listih. 
Imetniki in uporabniki javnih listin lahko umestitev določene javne listine oziroma 
kvalifikacije v različna ogrodja kadarkoli preverijo v registru preko nacionalne 
koordinacijske točke ali pri ENIC-NARIC centru. Ocenjujemo, da je umestitev 
kvalifikacij v register, ki je predviden z zakonom, ustrezna in mednarodno 
primerljiva rešitev, ki zagotavlja, da je konkretna kvalifikacija ne glede na 
spremembe lastnosti ogrodij  in sistemsko korektno umeščena, pri čemer pa je 
njena pozicija tudi ustrezno sporočena vsej zainteresirani javnosti. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se 5. člen črta iz zakona. 

 
2. Pripomba na 6. člen: Postopek umeščanja izobrazbe 
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Umestitev izobrazbe v raven SOK, EOK in EOVK, ki je določena s 6. členom ZSOK, 
ne sodi med obvezne sestavine študijskega programa v skladu s 35. členom ZVis 
(6. člen ZSOK posega v 35. člen ZVis).  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se umestitev kvalifikacije 
opredeli kot del vloge/predloga za akreditacijo in ne kot sestavino programa. 
Predlagamo spremembo člena oz. uskladitev zakonov. 

 
3. Pripomba na 19. člen: Pristojnost inšpekcijskega organa 

 
Nadzor za izvajanje ZSOK naj bi tudi za univerze opravljal inšpektorat, pristojen za 
šolstvo.  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije izraža nestrinjanje nad določbo 19. 
člena, saj je v nasprotju z 79. členom ZVis. Na podlagi 5. člena ZSOK in na podlagi 
pooblastila, danega v 16. členu ZSOK Nacionalni agenciji za kakovost v visokem 
šolstvu, je določbo 19. člena mogoče razumeti, da nadzor nad delom visokošolskih 
zavodov in agencije izvaja inšpektorat, pristojen za šolstvo.   

 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da je Zakon o slovenskem 
ogrodju kvalifikacij v neskladju z Zakonom o visokem šolstvu in predlaga 
zakonodajalcu takojšnjo uskladitev obeh zakonodaj. 
 
Predlagane so bile zamenjave v naslednjih delovnih skupinah in komisijah Rektorske 
konference RS, in sicer: 
 

SKLEP 14: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjega vodjo in člana 
Komisije za informatiko Rektorske konference Republike Slovenije, prof. dr. Tomaža 
Kerna iz Univerze v Mariboru in imenuje za novega vodjo iz vrst članov komisije dr. 
Izidorja Goloba iz Univerze v Mariboru. 
 

SKLEP 15: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjo članico Delovne skupine 
za področje zdravstvenih ved, prof. dr. Marijo Zaletel iz Univerze v Ljubljani in imenuje 
za novo članico doc. dr. Andreja Starca iz Univerze v Ljubljani. 
 

SKLEP 16: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjega člana Delovne skupine 
za področje zdravstvenih ved, izr. prof. dr. Dejana Hozjana iz Univerze na Primorskem 
in imenuje za novo članico doc. dr. Sonjo Rutar iz Univerze na Primorskem. 
 

SKLEP 17: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjo predsednico Komisije za 
razvoj kakovosti slovenskih univerz, izr. prof. dr. Lučke Lorber iz Univerze v Mariboru 
in imenuje za novega predsednika iz vrst članov komisije prof. dr. Gorana Turka iz 
Univerze v Ljubljani. 
 

 
SKLEP 18: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjo članico Komisije za 
razvoj kakovosti slovenskih univerz, izr. prof. dr. Nadjo Plazar in imenuje za novo 
članico doc. dr. Sonjo Rutar iz Univerze na Primorskem.   
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SKLEP 19: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjega člana Delovne skupine 
za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje, prof. dr. Štefka Miklaviča iz 
Univerze na Primorskem in imenuje za novega člana izr. prof. dr. Borisa Kavurja iz 
Univerze na Primorskem.   
 

SKLEP 20: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjega člana Delovne skupine 
za Pametno specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente, prof. dr. 
Štefka Miklaviča iz Univerze na Primorskem in imenuje za novega člana izr. prof. dr. 
Borisa Kavurja iz Univerze na Primorskem. 
 

SKLEP 21: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjega člana Delovne skupine 
za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, prof. dr. Štefka Miklaviča iz Univerze 
na Primorskem in imenuje za novega člana izr. prof. dr. Borisa Kavurja iz Univerze na 
Primorskem. 
 

SKLEP 22: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši dosedanjo članico Delovne skupine 
za obravnavo problematike habilitacij, izr. prof. dr. Nadjo Plazar in imenuje za novo 
članico doc. dr. Sonjo Rutar iz Univerze na Primorskem.  
 

AD 10. RAZNO 
 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 
 
Pripravil: 
Mag. Frenk Mavrič, l.r.,      
sekretar Rektorske konference RS    


