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Zadeva:  Sprejeti sklepi 4. redne seje Rektorske konference Republike Slovenije 
 
 
DATUM:  30. september 2016, začetek ob 10.30 uri 
KRAJ:  Koper, sejna soba Senata Univerze na Primorskem, palača Armerija, Titov trg 4 
DNEVNI RED:  

1. Potrditev dnevnega reda seje 

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje z dne 24. 6. 2016   

3. Pregled uresničitve sklepov 3. redne seje z dne 24. 6. 2016 

4. Informacije predsednika  

5. Umeščanje visokošolskih kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij 

6. Problematika vpisnih pogojev fakultet za vpis na univerzitetni študij 

7. Delovne skupine Rektorske konference RS 

7.1. Poročila o delu 

a. Delovna skupina za ureditev razmer na področju fotokopiranja na slovenskih fakultetah  

b. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti in delovna skupino za 
spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje  

c. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti 

d. Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika 

7.2. Spremembe članstva 

a. Delovna skupina za področje zdravstvenih ved 

8. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 

8.1. Osnutek poziva Službi vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko k 
zagotovitvi 100% financiranja projektov čezmejnega sodelovanja 

9. Razno 

a. Informacija o Rektorski konferenci Alpe Jadran 

b. Informacija o zaključku študija na predbolonjskih programih 
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AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
 

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 4. redne seje z dne 30. 
9. 2016. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 24. 6. 2016    
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 3. redne seje z dne 24. 6. 2016. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 3. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 24. 6. 
2016 

 
SKLEP 3 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 3. redne 
seje z dne 24. 6. 2016. 
 
 

AD 4. INFORMACIJE PREDSEDNIKA 
 
Člani Rektorske konference RS so podprli pobudo za organizacijo skupnega srečanja z Madžarsko 
rektorsko konferenco, ki se je razvil na podlagi predhodnih pogovorov Veleposlaništva RS Budimpešta 
z visokošolskima ministroma obeh držav in s sekretariatom Madžarske rektorske konference. Sprejet 
je bil tudi dogovor, da s sekretariatom Madžarske rektorske konference uskladi možen termin izvedbe 
srečanja v letu 2016. 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira pobudo za organizacijo skupnega srečanja 
z Madžarsko rektorsko konferenco in predlaga njegovo izvedbo v letu 2016.   
 
 

AD 5. UMEŠČANJE VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ V SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s postopki umeščanja visokošolskih 
kvalifikacij v Slovensko ogrodje kvalifikacij, ki so začeli veljati z uveljavitvijo Zakona o 
Slovenskem ogrodju kvalifikacij. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v zvezi s tem ugotavlja, da formalna umestitev 
Slovenskega ogrodja kvalifikacij v Evropsko ogrodje kvalifikacij ni ustrezna, saj preslikava med 
ravnmi umešča znanstveni magisterij in znanstveni doktorat v isto raven znotraj Evropskega 
ogrodja klasifikacij, kar navedeni ravni izobrazbe, ki medsebojno nista primerljivi, izenačuje na 
ravni Evropske unije. 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo imenovala svoje predstavnike v delovne skupine 
za pripravo sprememb Slovenskega ogrodja kvalifikacij.  
 
 

AD 6. PROBLEMATIKA VPISNIH POGOJEV FAKULTET ZA VPIS NA UNIVERZITETNI ŠTUDIJ 
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z dopisom Državne komisije za splošno 
maturo št. 0920-75/2016 z dne 16. 9. 2016 glede problematike vpisnih pogojev fakultet za vpis 
na univerzitetni študij.  
 



  Stran 3 od 4 

Rektorska konferenca Republike Slovenije v zvezi s tem poudarja, da slovenske univerze 
dosledno upoštevajo in izvajajo prepisano zakonodajo na področju visokega šolstva ter 
opozarja, da sistem mature v pretežni meri pogojuje sedanji vpis v visoko šolstvo, ki bi ga 
slovenske univerze morale določati v skladu s svojo avtonomijo. 
 
 

AD 7. DELOVNE SKUPINE REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD 7.1. POROČILA O DELU 
a. Delovna skupina za ureditev razmer na področju fotokopiranja na slovenskih 

fakultetah 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z dopisom SAZOR-Slovenske avtorske in 
založniške organizacije za pravice reproduciranja GIZ z dne 30. 8. 2016 glede Ureditve razmer 
na področju fotokopiranja na slovenskih fakultetah in bo na omenjen dopis odgovorila v 
razumnem roku, ko ga je predlagala delovna skupina. 
 

b. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti in delovna 
skupino za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje 

 
SKLEP 9 

Rektorska konferenca Republike Slovenije izraža pričakovanje, da bo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport pristopilo k oblikovanju novega skupnega 'Zakon o univerzah 
in raziskovalnih inštitutih', ki bo zagotovil spoštovanje akademske svobode in avtonomije 
univerz ter raziskovalnih inštitutov na organizacijskem, kadrovskem in finančnem področju, 
skladno z 58. in 59. členom Ustave Republike Slovenije. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo  

‐ preko svojih predstavnikov v Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo in Delovni 
skupini za pripravo novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti predstavljala in 
zagovarjala sprejeto stališče, 

‐ pristopila k pogovorom z raziskovalnimi inštituti, predstavniki sindikatov in študentov za 
podporo oblikovanju novega skupnega 'Zakon o univerzah in raziskovalnih inštitutih'.    

 
c. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti 

 
SKLEP 10 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z informacijo glede poteka priprave 
novega Zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti.  
 

d. Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika 
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilom o delu Delovne skupine za 
uporabo jezika in pripravo strategije za uporabo jezika. 
 
 

AD 7.2. SPREMEMBE ČLANSTVA 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved Gašperja Skalarja, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje 
Jana Kukovca, predsednika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v 
Ljubljani. 
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AD 8. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD. 8.1 OSNUTEK POZIVA SLUŽBI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJA ZA RAZVOJ IN EVROPSKO 

KOHEZIJSKO POLITIKO ZAGOTOVITVI 100% FINANCIRANJA PROJEKTOV ČEZMEJNEGA SODELOVANJA 
 

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje poziv Službi vlade Republike Slovenija za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko k zagotovitvi 100-odstotnega financiranja projektov 
čezmejnega sodelovanja. 
 
 

AD 9. RAZNO 
a. Informacija o Rektorski konferenci Alpe Jadran 

 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 

b. Zaključek študija na predbolonjskih programih- informacija o stanju na univerzah 
 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 

 
c. Težave razpisa za mobilnost visokošolskih učiteljev 

 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 

 
d. Vpis ravni pridobljene visokošolske kvalifikacije po SOK, EOK in EOVK v prilogo k 

diplomi 
 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r., 
sekretar RKRS 
 
 


