
 

 

Zapisnik 10. redne seje Rektorske konference RS (RKRS) 

27. november 2015 ob 10.30 uri 

v sobi rektorjev Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 

 

 

Prisotni: 

 

Univerza v Ljubljani 

rektor in predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek, 

prorektorji prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Tanja Mihalič, pomočnica rektorja ter sekretarka 

RKRS mag. Jana Lutovac Lah 

 

Univerza v Mariboru 

rektor prof. dr. Igor Tičar, prorektorica izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektor prof. dr. Niko 

Samec, prof. dr. Borut Bratina, prof. dr. Peter Virtič, vodja kabineta mag. Mirjana Babić 

  

Univerza na Primorskem 

rektor prof. dr. Dragan Marušič, Jelena Ćeklić, kabinet rektorja 

 

Univerza v Novi Gorici 

rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, prorektorja prof. dr. Gvido Bratina in dr. Mladen Franko, 

član Upravnega odbora Borut Lavrič 

 

 

Pri 7. točki dnevnega reda se je seji pridružila direktorica LUI Lidija Honzak. 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje 

Sklep 1: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 9. redne seje. 

 

Ad 2 Potrditev zapisnika 9. redne seje Rektorske konference RS z dne 28. 9. 2015 

Sklep 2: 

Rektorska konferenca RS potrdi zapisnik 9. redne seje Rektorske konference RS z dne 28. 9. 

2015. 

 

Ad 3 Potrditev zapisnika 13. korespondenčne seje Rektorske konference RS z dne 29. 9. 

2015 

Sklep 3: 

Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetega sklepa 13. korespondenčne seje 

Rektorske konference RS z dne 29. 9. 2015. 

 

Ad 4 Pregled uresničitve sklepov zadnje redne seje 

Sklep 4: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije dopolni sklep 7. člena dnevnega reda 9. Redne 

seje z dne 28. septembra 2015 tako, da sledi: 

 

Ad 7   Klasifikacija študijskih programov 

Sklep 7  

Rektorska konferenca RS imenuje delovno skupino za klasifikacijo študijskih programov v 

sestavi (vsaka univerza predlaga dva člana, in sicer prorektorja za študijsko področje in enega 

predstavnika strokovnih služb): 

Univerza v Ljubljani: prof. dr. Goran Turk, Polonca Miklavc Valenčič 

Univerza v Mariboru: prof. dr. Nataša Vavpotič, mag. Andrejka Golob 

Univerza na Primorskem: doc. dr. Sonja Rutar, doc. dr. Marko Orel 

Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Mladen Franko, Renata Kop 

Delovno skupino za klasifikacijo študijskih programov skliče prof. dr. Goran Turk, prorektor 

Univerze v Ljubljani. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se s to dopolnitvijo seznani z realizacijo sklepov 9. 

redne seje Rektorske konference RS z dne 28. septembra 2015. 

 

Ad 5 Priprave sprememb ZVIS (predstavnika RKRS pri MIZŠ) 

Sklep 5: 

Rektorska konferenca RS se seznani s pripravami sprememb ZViS. 

 

Rektorska konferenca RS je na svoji seji, ki je bila 27. 11. 2015, sprejela sklep, da od svojih 

že sprejetih stališč do predlogov sprememb ZVIS ne odstopa. Kot dopolnitev svojih stališč 

predlaga zakonodajalcu, da se tudi postopek prve akreditacije študijskih programov v celoti 



izvede na univerzah. S tem bo zagotovljena avtonomija univerzitetnega razvoja študijske 

dejavnosti. 

 

Rektorska konferenca RS podpre usmeritve pri pripravi sprememb zakona, kar zadeva ciklus 

zunanje evalvacije institucij, smer usklajenega delovanja, kar zadeva celovito avtonomijo, da 

se zavzemamo za status študentov, ki naj velja do konca študijskega leta, sedanje akreditacije 

programov naj bodo neomejene in še vedno smo enakega mnenja glede sistema financiranja.  

 

Ad 6 Obravnava evalvacije Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011 – 

2020 (UL) 

Sklep 6: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s predstavitvijo rezultatov evalvacije 

Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 za obdobje 2011-2015. 

 

Ad 7 Program podpore akademskemu podjetništvu (UL) 

Sklep 7 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s podprogramom podpore akademskega 

podjetništva Slovenije 2016 – 2022, programom podpore podjetništvu s strani Subjektov 

inovativnega okolja v Republiki Sloveniji za obdobje 2016 – 2022 in programom podpore 

akademskega podjetništva Slovenije 2015 – 2022. 

 

Ad 8 Poročilo s srečanja Research Policy Working Group EUA 

Sklep 8:  

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilom srečanja Research Policy 

Working Group EUA. 

 

Ad 9 Delovne skupine: 

 

Sklep 9.1. - Avtorske pravice in fotokopiranje – oblikovanje skupine: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije oblikuje delovno skupino za ureditev razmer 

na področju fotokopiranja na slovenskih fakultetah. Delovno skupino sestavljata 

praviloma po dva člana z vsake univerze: 

 

Univerza v Ljubljani: dr. Mojca Kotar, pomočnik glavnega tajnika, univerzitetna služba za 

knjižnično dejavnost, in Jasna Donko, samostojna svetovalka v univerzitetni službi za 

raziskave, razvoj in intelektualno lastnino 

Univerza v Mariboru: Martina Repas, izredna profesorica za Gospodarsko pravo in predmet 

pravo Evropske unije in strokovnjakinja za področje avtorskih pravic, in prof. dr. Nataša 

Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost 

Univerza na Primorskem: Sonja Rutar, prorektorica za študijsko in izobraževalno dejavnost, 

Katja Cergol, pravnico, strokovnjakinjo za področje avtorskih pravic. 

Univerza v Novi Gorici: Tina Šček Krušec, pravnica 



Sklep 9.2. Univerzitetni umetniški observatorij: 

 

9.2.a. Rektorska konferenca sprejme sklep, da se v delovno skupino »Univerzitetni umetniški 

observatorij« namesto članice izr. prof. dr. Bogdane Borota imenuje člana doc. mag. Tilna 

Žbono, akademskega slikarja z Univerze na Primorskem. 

 

9.2.b. Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme izjavo »Poziv Rektorske konference 

RS Vladi RS, da zagotovi ustrezne materialne pogoje za izvedbo umetniških študijskih 

programov (področje 21 po klasifikaciji ISCED)« 

Člani Rektorske konference Republike Slovenije pozivamo Vlado Republike Slovenije, 

da univerzam skladno s svojo odgovornostjo za zagotavljanje pogojev za izvajanje javne 

visokošolske službe zagotovi ustrezne finančne in prostorske pogoje za izvedbo umetniških 

študijskih programov. Pogoji, v katerih smo prisiljeni izvajati te programe, so namreč globoko 

pod akademskimi standardi. Položaj tega, že tako vseskozi zanemarjenega dela visokošolskega 

izobraževanja, se je dodatno poslabšal po finančnih rezih od leta 2012 dalje, ko univerze tudi z 

notranjim prerazporejanjem proračunskega denarja ne moremo več zagotavljati pozitivnega 

poslovanja umetniških akademij. Prav tako so neustrezno financirani tudi univerzitetni študijski 

programi zunaj umetniških akademij, ki temeljijo na izvajanju umetniških vsebin in so prav tako 

nosilci ohranjanja ter nadgradnje izobraževanja iz področja umetnosti.   

Umetnost in kultura sta duhovna temelja in gradnika vsake skupnosti, na njima sloni 

narodovo samozavedanje, svoj del odgovornosti za stanje teh temeljev pa nosita tudi 

zakonodajna in izvršna oblast. Položaj v katerem so ustanove, ki izvajajo umetniške študijske 

programe, sam po sebi izpričuje raven, s katero je oblast svojo odgovornost doslej uresničevala. 

Področje univerzitetnega umetniškega izobraževanja je specifičen segment visokega šolstva, 

vendar njegove posebnosti pri sistemskem urejanju doslej niso bile dovolj prepoznane in 

upoštevane. Naj naštejemo nekaj teh posebnosti: umetniško izobraževanje ne omogoča 

množičnega študija zaradi omejitev kulturnega trga in naravne danosti, ki se imenuje talent. To 

izobraževanje terja zahtevne prostorske in tehnične pogoje, razmerje med številom študentov in 

pedagogov je nizko, saj umetniški študij ne more biti množičen, stroški pedagoškega dela na 

posameznega študenta so zato visoki ...  

Delež pozornosti, ki so jo politični odločevalci doslej posvečali temu vprašanju je bil 

nedvomno premajhen in zato vas pozivamo, da zavzamete do njega bolj določno in spodbudno 

stališče. Pričakujemo, da bo v tem stališču tudi spoznanje o pomenu umetnosti in kulture ter 

njunih kompleksnih družbenih učinkih. Vlado RS pozivamo: 

-     da umetniškim akademijam zagotovi ustrezne prostorske pogoje, 

-     da v sistem javnega financiranja visokega šolstva vgradi poseben model, ki bo 

zagotavljal ustrezno financiranje izvajalcev umetniških študijskih programov in s tem 

modelom zagotovi tudi razvojna sredstva, ki bodo omogočala nadgradnjo obstoječih ter 



odpiranje novih programov, 

-     da pri spodbujanju internacionalizacije univerz prepozna delež vključenosti umetniških 

akademij v mednarodni prostor ter z ustreznimi ukrepi spodbuja njegovo rast, 

-     da podpre prizadevanja zainteresiranih univerz za ustanovitev umetniških akademij na 

novih področjih, 

-     da v pripravo sistemskih rešitev za področje visokega šolstva dosledno vključuje tudi 

predstavnike umetniških področij. 

 

Ad 10 Poročilo o letni Podonavski rektorski konferenci v Mariboru (UM) 

Sklep 10:  

Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom o letni Podonavski rektorski konferenci 

(angl. kratica DRC) z naslovom »Harmonizacija podonavskega visokošolskega prostora«, ki 

je bila od 4. do 6. novembra 2015 na Univerzi v Mariboru in so se je udeleževali predstavniki 

vseh članic Rektorske konference RS.  

 

Rektorska konferenca RS ugotovi, da so članice Rektorske konference RS tudi članice 

Podonavske rektorske konference, razen Univerze v Ljubljani. Z vidika strateškega pristopa 

sodelovanja v regionalnih univerzitetnih povezav se predlaga Univerzi v Ljubljani, da preuči 

morebiten interes pristopa omenjeni konferenci. 

 

Rektor Univerze v Ljubljani seznani prisotne, da bodo na Univerzi v Ljubljani predlog 

preučili. 

 

Ad 11 Pregled aktivnosti v dvoletnem obdobju (UL) 

Sklep 11: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo aktivnosti v dvoletnem 

obdobju 2014-2015. 

 

Ad 12 Datumi za naslednje seje RKRS (UP)  

Sklep 12: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagane termine za naslednje seje RKRS 

v letu 2016 ob 10.30. uri: 

1.       Redna seja : 22. januar 2016 

2.       Redna seja:  21. april 2016 

3.       Redna seja:  24. junij 2016 

4.       Redna seja:  30. september 2016 

5.       Redna seja:  25. november 2016 

 

Ad 13 Predaja predsedovanja Univerzi na Primorskem 



Sklep 13: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije preda predsedovanje Univerzi na Primorskem. 

 

Ad 14: Razno 

Sklep 14: 

14.1. Rektorska konferenca RS se seznani s sklenjenim dogovorom o sodelovanju med 

Univerzo v Ljubljani in Univerzo v Mariboru na temo SIZ EGIZ in IOT. 

 

14.2. Rektorska konferenca RS sklene, da bo ena od točk dnevnega reda na eni od prihodnjih 

rednih sej poročanje delovne skupine za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. 

Poročanje ne bo zajelo samo zadeve, vezane na zakonodajo, ampak tudi vlogo ARRS. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30 uri, ob 13.30 je sledila novinarska konferenca. 

 

Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 22. januarja 2016, ob 10.30. uri na 

Univerzi na Primorskem. 

 

V Ljubljani, 27. novembra 2015 

 

 

 

 

Sekretarka          P r e d s e d n i k 

mag. Jana Lutovac Lah             prof. dr. Ivan Svetlik 

 

 

 

 


