
  Stran 1 od 8 

Številka: 4413-07/2016 
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Z A P I S N I K  5 .  R E D N E  S E J E  
R E K T O R S K E  K O N F E R E N C E  R E P U B L I K E  S L O V E N I J E  

 
 
 
DATUM:  25. november 2016, začetek ob 10.30 uri 
KRAJ:  Koper, sejna soba Senata Univerze na Primorskem, palača Armerija, Titov trg 4 
 
 
PRISOTNI ČLANI REKTORSKE KONFERENCE RS:  
 
Prof. dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem in predsednik Rektorske konference 
Republike Slovenije, prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in podpredsednik 
Rektorske konference Republike Slovenije, prof. dr. Ivan Svetlik, rektor Univerze v Ljubljani in prof. dr. 
Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru. 
 
DRUGI PRISOTNI NA SEJI: 
 
Univerza na Primorskem: doc. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, izr. prof. dr. Boris 
Kavur, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo in mag. Frenk Mavrič, sekretar 
Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Goran Turk, prorektor, prof. dr. Martin Čopič, prorektor in ga. Mihaela 
Bauman Podojsteršek, glavni tajnik. 
 
Univerza v Mariboru: prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, prof. dr. Vesna Rijavec, 
dekanica UM Pravne fakultete, prof. dr. Ivan Krajnc, dekan UM Medicinske fakultete, prof. dr. Borut 
Bratina, dr. Izidor Golob, g. Mladen Kraljič, glavni tajnik in mag. Mirjana Babič, vodja kabineta. 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, prof. dr. Gvido Bratina, 
prorektor za raziskave in umetnost in g. Borut Lavrič. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: dr. Meta Dobnikar, vodja sektorja za znanost, 
Direktorat za znanost, Duša Marjetič, sekretarka, Direktorat za visoko šolstvo, Luka Živić, kabinet 
ministrice.   
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SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje  
2. Potrditev zapisnikov: 
2.1. 4. redna seja z dne 30. 9. 2016 
2.2. 2. dopisna seja z dne 19. 10. do 20. 10. 2016  
3. Pregled uresničitve sklepov: 
3.1. 4. redna seje z dne 30. 9. 2016  
3.2. 2. dopisna seja z dne 19. 10. 2016 do 20. 10. 2016  
4. Potrditev rokovnika rednih sej Rektorske konference RS za leto 2017  
5. Informacije predsednika 
6. Predstavitev izhodišč novega zakona o visokem šolstvu in raziskovalno-razvojni dejavnosti 
7. Predstavitev predlogov za prijavo projektov v programu Teaming Obzorje 2020 
8. Obravnava predlogov Rektorske konference Republike Slovenije Vladi Republike Slovenije, MIZŠ 

in SVRK za uveljavitev sinergij med programom Obzorje 2020 in strukturnimi skladi  
9. Problematika implementacije pametne specializacije 
10. Informacijska podpora za visokošolski izbirni postopek za vpis  
11. Ureditev zaposlitve zdravnikov na Medicinskih fakultetah 
12. Delovne skupine Rektorske konference RS 
12.1. Poročila o delu 

a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah - Predlog novega sistema 
vpisa na slovenskih univerzah 

b. Delovna skupina za klasifikacijo študijskih programov  
c. Skupina za informatiko - Akademska izkaznica 
d. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti 

13. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
14. Razno 

a. Informacija o pripravi programa mednarodne konference za kakovost 
b. Pobuda za spremembe v zvezi z Zoisovimi štipendijami za študente – obravnava  

odgovora MDDSZ 
c. Pobuda za oblikovanje Delovne skupine za avtorskopravna vprašanja na univerzah 

 
Uvodoma je predsednik dr. Marušič ugotovil, da je Rektorska konferenca RS (v nadaljevanju: RK RS) 
sklepčna, saj so prisotni vsi štirje njeni člani.  
 
 

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 5. redne seje z dne 25. 
11. 2016. 
 
 

AD 2.1 POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 30. 11. 2016    
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 4. redne seje z dne 30. 9. 2016. 
 
 

AD 2.2 POTRDITEV ZAPISNIKA 2. DOPISNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 19. 10. DO 20. 
10. 2016 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 2. dopisne seje z dne 19. 10. do 20. 
10. 2016. 
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AD 3.1 PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 4. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 30. 9. 
2016 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 4. redne 
seje z dne 30. 9. 2016. 
 
 

AD 3.2 PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 2. DOPISNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 19. 
10. DO 20. 10. 2016    

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 2. dopisne 
seje z dne 19. 10. do 20. 10. 2016. 
 
 

AD 4. POTRDITEV ROKOVNIKA SEJ REKTORSKE KONFERENCE RS ZA LETO 2017 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi rokovnik rednih sej za leto 2017. 
 
 

AD 5. INFORMACIJE PREDSEDNIKA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 7 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlog Madžarske rektorske konference, da 
se skupno srečanje organizira v mesecu marcu 2017, in sicer od 23. 3. do 24. 3. 2017 
 

II. 
Srečanje bo gostila Univerza na Primorskem. 
 
 

AD 6. PREDSTAVITEV IZHODIŠČ NOVEGA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNI 

DEJAVNOSTI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije si prizadeva za čimprejšen sprejem novega zakona, 
ki naj enotno uredi dejavnost univerz in raziskovalnih inštitutov. 
 

Obrazložitev: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije izreka podporo izhodiščem za nov skupni zakon o visokem 
šolstvu in znanstveno raziskovalni dejavnosti, ki jih je pripravila delovna skupina Sveta RS za visoko 
šolstvo in predlaga, da se pri nadaljnjih usklajevanjih osredotoči na naslednja vprašanja:   

‐ opredelitev javne službe, 
‐ opredelitev položaja organizacij, 
‐ opredelitev položaja zaposlenih, 
‐ opredelitev položaja študentov.  
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Določi naj se ključna izhodišča nove zakonske ureditve v odnosu do opredelitve avtonomije univerz in 
raziskovalnih inštitutov.  
 
Država mora predvideti tudi zakonsko ureditev dejavnosti kot take, saj jo univerze in raziskovalni 
inštituti v celoti ne pokrivajo oziroma izvajajo, zato da se zagotovi ustrezen zakonodajni okvir tudi za 
druge predvidene izvajalce. 
 
 

AD 7. INFORMACIJSKA PODPORA ZA VISOKOŠOLSKI IZBIRNI POSTOPEK ZA VPIS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 9 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z informacijo o izgradnji visokošolskega 
modula v podporo visokošolskemu prijavno-izbirnemu postopku, ki ga razvija Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport.   
 

Obrazložitev: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije opozarja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na 
naslednje težave povezane s prijavno-sprejemnim postopkom: 

‐ pomanjkljiva urejenost trenutnega dostopa do eVŠ, ki ga je potrebno ustrezneje urediti, zato da 
bodo univerze imele boljši pregled nad študenti, ki so zavedeni v sistemu, 

‐ težave pri vpisovanju tujih državljanov. 
 
Pri spreminjanju prijavno-sprejemnega postopka v vsebinskem delu, ki se nanaša na opredelitev 
procesov, kateri so podlaga za tehnično realizacijo informacijske podpore, se predlaga, da bi se 
univerze dejavno vključilo pri oblikovanju rešitev, ki jih pripravlja ministrstvo. 
 
 

AD 8. PREDSTAVITEV PREDLOGOV ZA PRIJAVO PROJEKTOV V PROGRAMU TEAMING OBZORJE 2020 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 10 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani in podpira predloge za prijavo projektov 
v programu Teaming Obzorje 2020. 
 

AD 9. OBRAVNAVA PREDLOGOV REKTORSKE KONFERENCE REPUBLIKE SLOVENIJE VLADI 

REPUBLIKE SLOVENIJE, MIZŠ IN SVRK ZA UVELJAVITEV SINERGIJ MED PROGRAMOM OBZORJE 

2020 IN STRUKTURNIMI SKLADI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje dopis s predlogi za uveljavitev sinergij 
med programom Obzorje 2020 in strukturnimi skladi Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport in Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. 
 
 

AD 10. PROBLEMATIKA IMPLEMENTACIJE PAMETNE SPECIALIZACIJE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva od predsednika Vlade Republike Slovenije, 
da prednostne osi, v skladu s sprejetim in na Evropski komisiji potrjenim Operativnim 
programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, ostajajo 
nespremenjene, prav tako naj se ne spreminja razčlenitev finančnega načrta po prednostnih 
oseh, skladih, kategorijah regij in tematskih ciljih. 
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SKLEP 13 

I. 
Projekta Inovativne odprte tehnologije – IOT in Slovensko inovacijsko stičišče – SIS, ki ju je 27. 
2. 2015 potrdila Rektorska konferenca Republike Slovenije, kot dveh izmed vseslovenskih 
razvojnih programov se naj kot horizontalni mreži vključi v vsako od strateško razvojnih 
inovacijskih partnerstev (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije. 
 

II. 
V skladu s tem sklepom, naj upravičenci posameznega SRIP v nadaljnji fazi predvidijo 
vključitev IOT in SIS kot horizontalni mreži. 
 
IOT in SIS, kot samostojni inovacijski grozd, morata imeti lastnega upravljavca. 
 
 

AD 11. UREDITEV ZAPOSLITVE ZDRAVNIKOV NA MEDICINSKIH FAKULTETAH 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in novega zakona o univerzah in raziskovalnih institucijah (v pripravi),  v 
obliki kot je predlagana. 
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje usklajen predlog med Univerzo v 
Mariboru in Univerzo v Ljubljani Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvu za 
zdravje. 
 
Opomba Univerze v Ljubljani: Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstveni dejavnosti in 
novega zakona o univerzah in raziskovalnih institucijah (v pripravi) ni bil usklajen med Univerzo v 
Mariboru in Univerzo v Ljubljani v obliki, kot je bil posredovan Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, da pri medresorskem usklajevanju obeh zakonov sodeluje prof. dr. Ivan Krajnc, dekan 
Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, prof. dr. Vesna Rijavec, dekanica Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru ter predstavniki Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 

AD 12. DELOVNE SKUPINE REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD 12.1. POROČILA O DELU 
a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 

 
SKLEP 17 

Rektorska konferenca Republike Slovenije prestavi obravnavo predloga novega sistema vpisa 
na naslednjo sejo. 
 

b. Delovna skupina za klasifikacijo študijskih programov 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije soglaša s strukturo in izrazoslovjem predlagane 
klasifikacije KLASIUS-P-16.  
 

Obrazložitev: 
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Delovna skupina RKRS je koordinirala usklajevanje terminologije in strukture klasifikacije. 
Usklajevanje je večinoma pripeljalo do usklajenih izrazov. Neusklajen ostaja izraz »izid«, za katerega 
sodelavci univerz menijo, da bi ga bilo bolje nadomestiti s strokovno ustreznejšim izrazom. 
 

 
 

SKLEP 19 
Po sprejetju Uredbe o uporabi klasifikacijskega sistema in usposabljanja, bo delovna skupina 
nadaljevala z delom na pripravi seznama vsebin za posamezne enote klasifikacije (tj. »4. raven 
klasifikacije«, ki tvori opise kategorij/področij). 
 

Obrazložitev: 
Elementi »4. ravni klasifikacije«, ki sicer niso sestavni  del Uredbe, morajo biti predvidoma sprejeti v 
okviru Metodoloških pojasnil v treh mesecih po sprejetju Uredbe. Glede na to, da je bilo v okviru 
dosedanjega delovanja skupine opravljenega veliko dela pri dopolnitvi in usklajevanju tega dela 
klasifikacije, menimo, da bomo to lahko opravili v predvidenem roku. 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se strinja s predlogom Statističnega urada 
Republike Slovenije, da se z Uredbo o uporabi klasifikacijskega sistema in usposabljanja 
predvidi skrbniški odbor za klasifikacijo, v katerem sodeluje tudi predstavnik Rektorske 
konference. 
 

SKLEP 21 
Rektorska konferenca Republike Slovenije opozarja na dosedanjo pomanjkljivost v sistemu 
klasifikacije programov, saj ni bilo predvideno razvrščanje po smereh programa.  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se pri razporeditvi programov v 
klasifikacijo KLASIUS-P-16 dovoli razvrščanje po smereh oziroma usmeritvah programa. 
 

Obrazložitev: 
Nekateri akreditirani programi so zelo široki (na primer doktorski študij Biomedicine, ki vključuje 
področja biologije, veterine, medicine, farmacije…).  Jasno je, da klasifikacija celotnega programa v 
eno področje privede do nepravilne slike našega visokošolskega sistema.  
 

c. Skupina za informatiko 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 22 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, za univerze članice, predlaga uvedbo enotne 
akademske izkaznice za zaposlene, ki je vsebinsko in tehnološko usklajena. 
 
Skupino za informatiko Rektorske konference RS se zadolži za koordinacijo pri usklajevanju 
stališč in pripravi skupnega predloga izkaznice za zaposlene, pri čemer se: 
- uskladi pravno podlago,  
- opredeli namen in obseg uporabe izkaznice,  
- opredeli grafično obliko in vsebino izkaznice,  
- opredeli organ na univerzi, pristojen za izdajo ter skrbnika,  
- ustrezno prilagodi kadrovske informacijske sisteme. 

 
d. Delovna skupina za Zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti in delovna 

skupino za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilom o delu, ki je bilo podano pod 
točko 6 dnevnega reda.   
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AD 9. RAZNO 

a. Informacija o pripravi programa mednarodne konference za kakovost 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 24 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s potekom priprave programa za 
mednarodno konferenco s področja kakovosti.   
 
 

b. Pobuda za spremembe v zvezi z Zoisovimi štipendijami za študente – obravnava  
odgovora MDDSZ  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 25 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z odgovorom Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti na posredovane predloge glede spremembe in 
dopolnitve Zakona o štipendiranju in Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij in ga poziva, 
da jih ponovno preuči. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, da njene predstavnike dejavno vključi oziroma povabi k sodelovanju 
pri pripravi nadaljnjih sprememb zakonodaje na področju štipendiranja in dodeljevanja 
Zoisovih štipendij. 
 

c. Pobuda za oblikovanje Delovne skupine za avtorskopravna vprašanja na univerzah  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 26 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije ustanovi stalno Delovno skupino za avtorskopravna 
vprašanja na univerzah, ki je zadolžena za pripravo predlogov rešitev različnih avtorskopravnih 
vprašanj s področja visokega šolstva. 
  

II. 
Določi se naslednja prednostna področja dela, ki jih opravlja Delovna skupina za 
avtorskopravna vprašanja na univerzah: 
‐ avtorskopravne vidike pisnih zaključnih del študija, 
‐ avtorskopravne vidike objav zaposlenih na univerzah, 
‐ avtorskopravne vidike, ki se nanašajo na upravljanja intelektualne lastnine (inovacije, 

patenti, izumi itd.). 
 

III. 
Vodenje in koordinacijo delovne skupine prevzame Univerza v Ljubljani. 
 

SKLEP 27 
V Delovno skupino za avtorskopravna vprašanja na univerzah se imenuje člane/-ce Delovne 
skupine za ureditev razmer na področju fotokopiranja na slovenskih fakultetah: 

‐ prof. dr. Nataša Vaupotič, Univerza v Mariboru, , 
‐ izr. prof. dr. Martina Repas, Univerza v Mariboru, 
‐ doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, 
‐ Katja Cergol, Univerza na Primorskem, 
‐ Tina Šček Krušec,Univerza v Novi Gorici, 
‐ Alenka Golobič, Univerza v Ljubljani,  
‐ dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani, 
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‐ Jasna Donko Lesjak, Univerza v Ljubljani. 
 
 
Seja se je zaključila ob 13.30 uri. Sledila je novinarska konferenca. 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r.,      prof. dr. Dragan Marušič, l.r., 
sekretar Rektorske konference RS    predsednik Rektorske konference RS 
 
 


