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Številka: 4413-01/2017 
Koper, 7. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  6 .  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:  27. januar 2017, začetek ob 14. uri 
KRAJ:  Ljubljana, soba rektorjev, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana 
 
 
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 in mag. Frenk Mavrič, 
sekretar Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Goran Turk, prorektor in ga. Mihaela Bauman Podojsteršek, glavni tajnik 
in gospod Matej Drobnič, predsednik Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. 
 
Univerza v Mariboru: prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost in g. Mladen 
Kraljič, glavni tajnik. 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost in g. Borut Lavrič. 
 
Državni izpitni center: dr. Darko Zupanc, direktor in dr. Blaž Zmazek, predsednik, državna komisija za 
splošno maturo. 
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SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
2. Potrditev zapisnika 5. seje z dne 25. 11. 2016 (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič):  
3. Pregled uresničitve sklepov 5. reden seje z dne 25. 11. 2016 (poročevalec: prof. dr. Dragan 

Marušič) 
4. Informacije predsednika (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 

a. Predlog dnevnega reda za skupno sejo Rektorske konference RS in Madžarske rektorske 
konference  

5. Pomen splošne mature (poročevalca: prof. dr. Nataša Vaupotič, dr. Blaž Zmazek in dr. Darko 
Zupanc) 

6. Predlog spremembe pedagoških delovnih mest (plačna podskupina D1) na ravni kolektivne 
pogodbe za vzgojo in izobraževanje (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič)   

7. Delovne skupine Rektorske konference RS 
7.1. Poročila o delu 

a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah (poročevalka: doc dr. Sonja 
Rutar) 

b. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
(poročevalec: mag. Patrik Peroša) 

7.2. Spremembe članstva 

a. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
(poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik) 

b. Delovna skupina za področje zdravstvenih ved (poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik) 
8. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
9. Razno 
 
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 dnevni red 6. redne seje z dne 27. 1. 2017. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 25. 11. 2016    
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 5. redne seje z dne 25. 11. 2016 z 
naslednjimi dopolnitvami: 
‐ k sklepu številka 15 se doda opomba Univerze v Ljubljani, da 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.  

 
AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 5. REDNE SEJE REKTORSKE KONFERENCE RS Z DNE 25. 11. 
2017 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 5. redne 
seje z dne 25. 11. 2016. 
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AD 4. INFORMACIJE PREDSEDNIKA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se kot glavno točko dnevnega reda 
uvrsti vprašanje strukturne umestitve univerz v visokošolski oziroma univerzitetni sistem v 
Sloveniji in na Madžarski glede na sistem financiranja in stopnjo avtonomije. 
 

AD 5. POMEN SPLOŠNE MATURE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z vprašanjem pomena sistema splošne 
mature in njegove povezanosti z visokošolskim sistemom izobraževanja. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira dialog z Državnim izpitnim centrom ter 
izraža pripravljenost za sodelovanje pri izboljšanju standardov znanj preduniverzitetnega 
izobraževanja in usposobljenosti za nadaljevanje izobraževanja na visokošolskih študijskih 
programih. 
 

AD 6. PREDLOG SPREMEMBE PEDAGOŠKIH MEST 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije prestavi obravnavo točke na eno izmed prihodnjih 
sej, na podlagi predhodno opravljene notranje razprave na univerzah. 
 

AD 7. DELOVNE SKUPINE REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD 7.1. POROČILA O DELU 
a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilom o delu Delovne skupine za 
prenovo vpisa na slovenskih univerzah. 
 

b. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 8 
Potrdi se anketo za izvedbo raziskave o športno gibalnih aktivnosti na univerzah, kot sledi: 
 
0) Podatki o anketirancu 
Spol:   M  Ž 
Starost:  ______  
Univerza:  UL  UM  UNG  UP 
Fakulteta in program izobraževanja: ________________________ 
Stopnja študija:  1. stopnja UN  1. stopnja VS  2. stopnja podiplomski 
   Enovit magistrski študij   3. stopnja doktorat 
Letnik študija: 1 2 3 4 5 6 abs 
Letnik rojstva: _______ 
Iz katere statistične regije prihajate:    
obalno-kraška  goriška  gorenjska 
primorsko-notranjska zasavska posavska 
 jugovzhodna Slovenija  gorenjska  savinjska 
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koroška   podravska pomurska 
 
1) Kolikokrat tedensko izvajate vaje, ki trajajo dlje od 15 minut in zadostujejo naslednjim 
pogojem? V okvirčku navedite število izvedb na teden. 
A. Naporna vadba (srce bije hitro):  

športne igre (skvoš, nogomet, košarka),  plavanje, kolesarjenje, tek, judo   - krat tedensko 
B. Zmerna telesna dejavnost (ne naporno):  

športne igre (tenis, odboja, badminton), hitra hoja, ljudski plesi     - krat tedensko 

C. Aktivnosti z malo truda: joga, golf, hoja, jahanje        - krat tedensko 
 
2) Na kakšen način večinoma izvajate športno dejavnost (možnih je več odgovorov): 

 - sam      - s prijatelji 

 - v vodenih programih    - drugo 
 
3) Šport na univerzi si želim (možnih je več odgovorov) 

 - kot obštudijsko dejavnost   - kot izbirni predmet 

 - kot obvezni predmet    - v okviru univerze se ne želim ukvarjati s 
športom 
 
4) V okviru zgoraj izbranih oblik športa na univerzi bi se vključil v naslednje športne aktivnosti 
(izberete jih lahko več): 

 - nogomet   - košarka   - odbojka  

 - badminton  - namizni tenis  - skvoš 

 - fitnes   - aerobika   - plavanje 

 - pohodništvo   - smučanje   - drsanje  

 - nordijska hoja  - veslanje   - gorsko kolesarjenje 

 - športno plezanje  - borilne veščine  - nogomet na travi 

 - supanje   - jadranje   - odbojka na mivki 

 - vaterpolo   - košarka 3x3  - ameriški nogomet 

 - drugo: ____________ 
 

 
SKLEP 9 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira predlog sprememb in dopolnitev predloga 
Zakona o športu, kot sledi: 

‐ Besedilo 2. točke, 3. odstavka, 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »udeležbe na 
univerzijadi oziroma evropskih univerzitetnih igrah ter svetovnih in evropskih 
univerzitetnih prvenstvih, katerih nosilec je Slovenska univerzitetna športna zveza; 

‐ Za 42. členom se doda nov 42a. člen, ki se glasi: Krovna športna organizacija, ki je del 
mednarodnega univerzitetnega gibanja in povezuje univerzitetne organizacije na področju 
športa študentov v Republiki Sloveniji je Slovenska univerzitetna športna zveza. 

 
SKLEP 10 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s prošnjo Slovenske univerzitetne 
športne zveze za finančno podporo univerz v višini 1 FTE.  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije s tem v zvezi predlaga Slovenski univerzitetni 
športni zvezi, da do naslednje seje pripravi analizo stroškov in koristi, ki naj vključuje: 
- določitev oziroma opis delovnih nalog in delovnega mesta,  
- oceno predvidenih stroškov dela, 
- korist za potencialnega financerja, 
- opredelitev razmerij in obveznosti med Slovensko univerzitetno športno zvezo in 

potencialnim financerjem. 
 

AD 7.1. SPREMEMBE ČLANSTVA 
 

a. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
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SKLEP 11 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved Jana Kukovca, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje 
Mateja Drobniča, predsednika Študentskega sveta Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v 
Ljubljani.    
 

b. Delovna skupina za področje zdravstvenih ved 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za vprašanja 
športnikov študentov in univerzitetnega športa Zvejzdana Mikića, imenovanega na predlog 
Univerze v Ljubljani in imenuje Mojco Rupert, na predlog Univerze v Ljubljani. 
 

AD 9. RAZNO 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 13 
Pregled stikov med Rektorsko konferenco in SAZOR GIZ se objavi na spletnih straneh 
Rektorske konference. 

 
SKLEP 14 

Pregled stikov med Rektorsko konferenco in SAZOR GIZ se pošlje SAZOR GIZ. 
 
 
Seja se je zaključila ob 16 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 


