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Z A P I S N I K  7 .  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:  8. maj 2017, začetek ob 12. uri 
KRAJ: Sejna soba Univerze na Primorskem (palača Armerija, 1. nadstropje), Titov trg 4, 

Koper 
 
 
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 in mag. Frenk Mavrič, sekretar Rektorske 
konference Republike Slovenije, izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP Fakultete za matematiko, 
naravoslovje in informacijske tehnologije, izr. prof. dr. Vito Vitrih, direktor UP Inštituta Andrej Marušič 
ni prof. dr. Irena Lazar, dekanja UP Fakultete za humanistične študije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Goran Turk, prorektor, prof. dr. Martin Čopič in ga. Mihaela Bauman 
Podojsteršek, glavni tajnik 
 
Univerza v Mariboru: prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost in mag. Mirjana 
Babič, vodja kabineta. 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost in g. Borut Lavrič. 
 
Inštitut ja ustavno pravo: prof. dr. Ciril Ribičič, Prof. dr. Boštjan M. Zupančič,  
 
Delovna skupina RKRS za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa: mag. Patrik 
Peroša, predsednik  
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SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
2. Potrditev zapisnikov 6. redne, 3. 4. in 5. dopisne seje (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
3. Pregled uresničitve sklepov 6. redne, 3. 4. in 5. dopisne seje (poročevalec: prof. dr. Dragan 

Marušič) 
4. Informacije predsednika (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
5. Avtonomija univerze (prof. dr. Boštjan M. Zupančič) 
6. Uredba o financiranju studijske dejavnosti (v skladu s 75. členom novele ZVis) in definicija Javne 

službe (prof. dr. Dragan Marušič) 
7. Pobuda za enotno reševanje kliničnega usposabljanja študentov oz. dostopa do učnih zavodov 

(poročevalec: poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič / izr. prof. dr. Nejc Šarabon) 
8. Odprta vprašanja tekmovalnega športa (poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik) 
9. Imenovanje predstavnikov Rektorske konference RS v delovna/strokovna telesa: 

a. Imenovanje člana Rektorske konference v Upravni odbor Slovenske digitalne koalicije - 
digitalna.si (poročevalec: prof. dr. Ivan Svetlik) 

b. Sodelovanje Rektorske konference RS v Delovni skupini za podeljevanje in odvzem koncesij v 
okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – predlog za imenovanja dveh 
predstavnikov (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik)  

c. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS za člana v Skrbniškem odboru 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (poročevalec: prof. dr. Dragan 
Marušič) 

10. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
10.1. Poročilo sestanka EUA o velikih nakupih znanstvene literature 
11. Razno 
11.1. Pobuda za podporo Rektorske konference vseslovenskemu podjetniškemu projektu POPRI 

(poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik / prof. dr. Gvido Bratina) 
 
 
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 7. redne seje z dne 8. 5. 2017. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 6. REDNE, 3. 4. IN 5. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 6. redne seje z dne 27. 1. 2017. 

 
SKLEP 3 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 3. dopisne seje z dne 24. 2. do 27. 2. 
2017. 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 4. dopisne seje z dne 6. 4. do 10. 4. 
2017. 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 5. dopisne seje z dne 11. 4. do 13. 4. 
2017. 
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AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 6. REDNE, 3. 4. IN 5. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 6. redne 
seje z dne 25. 1. 2017. 
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 3. dopisne 
seje z dne 24. 2. do 27. 2. 2017. 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 4. dopisne 
seje z dne 6. 4. do 10. 4. 2017. 
 

SKLEP 9 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 5. dopisne 
seje z dne 11. 4. do 13. 4. 2017. 
 
 

AD 4. INFORMACIJE PREDSEDNIKA 
 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 
 

AD. 5. AVTONOMIJA UNIVERZE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 10 
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme naslednje stališče glede neskladnosti 
slovenske zakonodaje in Ustave Republike Slovenije pri zagotavljanju avtonomije univerze po 
slednji: 
1. vloži se pobudo za ustavno presojo zakona o visokem šolstvu glede vprašanja avtonomije 

univerz po 58. in 59 členu Ustavne Republike Slovenije in neustavnosti veljavne zakonske 
ureditve univerz, 

2. pripravi se predlog zakonske ureditve univerz z zakonom o univerzi, ki bo skladen z 58. in 
59. členom Ustave Republike Slovenije, 

3. pri urejanju vprašanja avtonomije slovenskih univerz si bo Rektorska konferenca RS 
prizadevala za pridobitev evropske oziroma mednarodne javne podpore. 

 
 

AD 6. UREDBA O FINANCIRANJU STUDIJSKE DEJAVNOSTI (V SKLADU S 75. ČLENOM NOVELE ZVIS) IN 

DEFINICIJA JAVNE SLUŽBE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 11 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se v Uredbi o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov določi izračun variabilnega dela TSF sredstev zavoda 
(v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z) za leti 2017 in 2018, upošteva delež znanstvenih objav in delež 
sredstev za raziskovalno, razvojno in tržno dejavnost.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se pri določanju v-TSF-Z sredstev za 
izračun vrednosti kazalnika »deleža sredstev za raziskovalno, razvojno in tržno dejavnost« 
upoštevajo le visokošolski zavodi, ki so univerze.  
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III. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se v predlogu nove uredbe:  

‐ črta 2. odstavek 15. člena in v celoti 26. člen,  
‐ za kazalnik umetnost razporedi 2 % v-TSF sredstev. 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport predlog opredelitve javne službe v visokem šolstvu, ki se vključi v besedilu novega 
zakona o visokem šolstvu v obliki, kot je predlagan: 
 

2. člen 
(dejavnost visokega šolstva) 

 
Dejavnost visokega šolstva predstavlja javni interes in obsega: visokošolsko izobraževanje, 
umetniško dejavnost, znanstveno raziskovalno delo in razvojno delo.  
 
Za izvajanje dejavnosti splošnega družbenega interesa se izvajajo tudi podporne naloge 
knjižnic, informacijske tehnologije, obštudijske dejavnosti, strokovnega dela s študenti, 
dejavnosti študentskih domov. 
 
Naloge potrebne za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo kot 
javna služba, ki se financira iz proračunskih sredstev ali kot dejavnost, ki se financira iz drugih 
sredstev.  
 

2.a člen 
(javna služba) 

 
Javna služba na področju visokega šolstva je: 

‐ izobraževanje na študijskih programih prve, druge in tretje stopnje ter 
‐ bazično raziskovanje, ki je opredeljeno v zakonu, ki ureja raziskovalno in razvojno 

dejavnost, 
s katerima univerze v javnem interesu dolgoročno in kakovostno uresničujejo svoje temeljno 
poslanstvo. 
 
Izvajanje teh dejavnosti je osnova za strateško trajnostni razvoj družbe, zato univerze delujejo 
v javnem interesu.  
 
Rezultati izvajanja javne službe so dostopne vsem pod enakimi pogoji in na nepridobiten 
način. 
 

2.b člen 
(izvajanje javne službe) 

 
Izvajalke javne službe na področju visokega šolstva so univerze. 
 
Univerze opredelijo obseg in vsebino javne službe iz prvega odstavka tega člena v dokumentih 
strateškega in dolgoročnega načrtovanja ter z letnimi načrti izvajanja visokošolske dejavnosti. 
 
Univerze lahko poleg dejavnosti javne službe opravljajo tudi druge dejavnosti, pri čemer te ne 
smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja javne službe. 
 

2.c člen 
(financiranje javne službe) 

 
Financiranje javne službe zagotavlja država iz proračunskih virov. V primeru nedržavnih 
univerz se financiranje uredi s podelitvijo koncesij(e). 
 
Država mora univerzam poleg javne službe financirati tudi podporne dejavnosti, ki so potrebne 
za kvalitetno in nemoteno izvajanje javne službe, kot so: 

‐ knjižnična dejavnost, 
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‐ informacijska dejavnost ter 
druge dejavnosti ter investicije potrebne za delovanje in razvoj univerz. 
 
 
13.50 uri je sledila novinarska konferenca, seja se nadaljevala ob 14.33 uri.   
 
 

AD 7.  POBUDA ZA ENOTNO REŠEVANJE KLINIČNEGA USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV OZ. DOSTOPA 

DO UČNIH ZAVODOV  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Delovno skupino za področje zdravstvenih 
ved, da se čimprej sestane in nadaljuje z delom ter realizacijo že sprejetih sklepov delovne 
skupine.  
 
 

AD 8. ODPRTA VPRAŠANJA TEKMOVALNEGA ŠPORTA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z odprtimi vprašanji tekmovalnega 
športa. 
 
 

AD 9. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV REKTORSKE KONFERENCE RS V DELOVNA/STROKOVNA TELESA 
a. Imenovanje člana Rektorske konference v Upravni odbor Slovenske digitalne 

koalicije - digitalna.si  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije za člana upravnega odbora koalicije Digitalna.si 
imenuje prof. dr. Marka Bajca iz Univerze v Ljubljani, Fakultete za računalništvo in informatiko. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije za namestnika člana upravnega odbora koalicije 
Digitalna.si imenuje prof. dr. Zdravka Kačiča iz Univerze v Mariboru. 
 

b. Sodelovanje Rektorske konference RS v Delovni skupini za podeljevanje in odvzem 
koncesij v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – predlog za 
imenovanja dveh predstavnikov  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, da v delovno skupino za podeljevanje in odvzem koncesij, ki deluje v okviru Ministrstva 
za izobraževanje znanost in šport, imenuje predstavnika Rektorske konference Republike 
Slovenije, prof. dr. Danila Zavrtanika, rektorja Univerze v Novi Gorici. 
 

c. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS za člana v Skrbniškem odboru 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
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SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga predstavnico Polonca Miklavc Valenčič iz 
Univerze v Ljubljani za članico Skrbniškega odbora klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja.  
 
 

AD. 10. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
AD. 10.1. POROČILO SESTANKA EUA O VELIKIH NAKUPIH ZNANSTVENE LITERATURE. 

Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 18 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme naslednja izhodišča za pogajanja za nov 
poslovni model po zgledu Nemčije:  

- omogočeno brezplačno branje vseh založnikovih revij, 

- plača se odprto dostopnost člankov zaposlenih na članih konzorcija (v funkciji 
corresponding author) v revijah založnika brez neposrednih finančnih posledic za univerze,  

- zagotovljena pravica do besedilnega in podatkovnega rudarjenja v revijah založnika. 
Za nov poslovni model se sklene ena oziroma skupna pogodba.  
 
Navedena izhodišča se upoštevajo v pogajanjih z založniki znanstvene literature (za Elsevier za 
2019, Springer, Wiley itd. za leto 2018). 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo v čim krajšem času imenovala predstavnika za 
pogajanja z založniki znanstvene literature. 

 
Obrazložitev: 

Izhodišča Rektorske konference Republike Slovenije  v zvezi s pogajanji za nakup mednarodne 
znanstvene literature se pri pogajanjih za nov poslovni model upoštevajo kot priporočila 
koordinatorjem konzorcijev pri pogajanjih, po zgledu nemške rektorske konference. O rezultatih teh 
pogajanj naj koordinatorji konzorcijev obvestijo Rektorsko konferenco Republike Slovenije. 
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva od Ministrstva za finance RS, da se davčna 
stopnja za elektronske vire zniža iz 22 % na 9,5 %. 
 
 

AD. 11. RAZNO  
AD. 11.1. POBUDA ZA PODPORO REKTORSKE KONFERENCE VSESLOVENSKEMU PODJETNIŠKEMU 

PROJEKTU POPRI  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije javno podpira vseslovensko podjetniško 
tekmovanje POPRI. 
 
 

AD. 11.2. PODAJA PRIPOMB NA OSNUTEK BESEDILA RAZPISA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA 

ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH ZA ŠTUDIJSKO 

LETO 2017/2018 IN PROBLEMATIKA PISARN 
 

a. Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v 
študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/18 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 21 
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Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva, da se študenti, ki so zaključili prvo stopnjo 
študija glede nadaljevanja bivanja v študentskih domovih v besedilu Razpisa za vpis v 
študentske domove in za bivanje pri zasebnikih za študijsko leto 2017/2018 obravnavajo tako, 
da oddajo vlogo za podaljšanje bivanja. 
 

 
 
b. Podan predlog o ukinitvi pisarn za študentske domove 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 22 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva, da pisarne za študentske domove ostanejo 
v okviru posameznih študentskih domov oz. univerz organizirane na način, kot so bile do 
sedaj. 
 
 

AD. 11.3. PROBLEMATIKA FINANCIRANJA MLADIH RAZISKOVALCEV NA UNIVERZAH 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije uvrsti vprašanje financiranja mladih raziskovalcev 
na univerzah na junijsko sejo.  
 
 
Seja se je zaključila ob 13.30 uri. 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r.,      prof. dr. Dragan Marušič, l.r., 
sekretar Rektorske konference RS    predsednik Rektorske konference RS 


