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Z A P I S N I K  8 .  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:  11. julij 2017, začetek ob 11. 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, Gregor Gulič, predsednik, Študentski svet 
UP, Mirella Baruca, Svetovalka za odnose z javnostmi in mag. Frenk Mavrič, sekretar Rektorske 
konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Martin Čopič, prof. dr. Igor Papič, ga. Mihaela Bauman Podojsteršek, 
glavni tajnik, g. Gregor Mišič, predstavnik Študentskega sveta UL, ga. Živa Jakšić Ivančič, 
predstavnica Študentskega sveta UL. 
 
Univerza v Mariboru: prof. dr. Nataša Vaupotič, prorektorica za študijsko dejavnost, prof. dr. Niko 
Samec, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor za 
finančne zadeve, prof. dr. Jernej Turk, prorektor za mednarodne zadeve, Maja Žibert, prorektorica za 
študentska vprašanja 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: ga. Duša Marjetič, sekretarka.  
 
Delovna skupina RKRS za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa: mag. Patrik 
Peroša, predsednik  
 
Mobin, Zavod za mobilnost in informiranje mladih: g. Jan Peloza, direktor.  
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SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Potrditev zapisnikov 7. redne in 6. dopisne seje 
3. Pregled uresničitve sklepov 7. redne in 6. dopisne seje 
4. Informacije predsednika  
5. Pobuda za spremembo ZVis – sestavljanje študijskih programov iz modulov akreditiranih 

programov  
6. Ocena A3 – retroaktivno delovanje sprememb pravil/metodologije ARRS  
7. Pobuda za povečano financiranje slovenskih univerz in spremembe razpisnih pogojev za 

programske skupine in mlade raziskovalce 
8. Izmenjava mnenj o pripravi meril in obrazcev NAKVIS 
9. Delovne skupine RKRS 
9.1. Poročila o delu 

a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah 
b. Delovna skupina za avtorskopravna vprašanja na univerzah 
c. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 

10. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
11. Razno 
11.1. Podpora Rektorske konference RS projektu COBISS.Net  
11.2. Poročilo o mednarodni konferenci »Na študenta osredotočeno učenje in poučevanje« in 

potrditev razdelilnika stroškov  
11.3. Ponoven poziv za spremembo nacionalnega pravila v programih Evropskega teritorialnega 

sodelovanja (ETS)  
11.4. Sodelovanje treh slovenskih univerz z Evropsko mladinsko kartico 
 
 
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 8. redne seje z dne 11. 7. 2017. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 7. REDNE IN 6. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 7. redne seje z dne 8. 5. 2017 z 
naslednjimi dopolnitvami: 

‐ na koncu druge alineje prvega odstavka pod rimsko številko I sklepa 18 se za besedo 
»založnika« besedilo alineje nadaljuje z »brez neposrednih finančnih posledic za univerze, 

‐ doda se naslednja obrazložitev k sklepu 18: »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 3 

Skladno 1. odstavkom pod rimska številko II. sklepa št. 4412-35/2017 Rektorska konferenca 
Republike Slovenije imenuje za svojega predstavnika v pogajanjih z založniki znanstvene 
literature po funkciji prorektorja za znanstveno-raziskovalno delo Univerze v Ljubljani.  
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SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 6. dopisne seje z dne 19. 5. do 22. 5. 
2017. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 7. REDNE IN 6. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 7. redne 
seje z dne 8. 5. 2017. 
 
Opomba k sklepu Sklep 16 (št. 4412-33/2017): Ponovno se pozove Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da poda odgovor na sklep Rektorske konference Republike Slovenije o predlogu 
imenovanja prof. dr. Danila Zavrtanika, rektorja Univerze v Novi Gorici, v delovno skupini za 
podeljevanje in odvzem koncesij, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.  
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 6. dopisne 
seje z dne 19. 5. do 22. 5. 2017. 
 
 
Na predlog predsednika se točki  4 in 5 dnevnega reda združita. 
 
 

AD 4. INFORMACIJE PREDSEDNIKA IN AD. 5. POBUDA ZA SPREMEMBO ZVIS – SESTAVLJANJE 

ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV IZ MODULOV AKREDITIRANIH PROGRAMOV 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v izjavi za javnost opozori Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in šport, da predlog Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in 
drugih zavodov ni usklajen z Rektorsko konferenco Republike Slovenije. 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije naslovi dopis na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost ni šport, v katerem izpostavi naslednji točki:  

‐ pomen sprejetja zakona o univerzi, 
‐ avtonomija univerze, da samostojno oblikujejo študijske programe neodvisno od 

zakonodaje in akreditacijskega postopka. 

 
 

AD 6. OCENA A3 – RETROAKTIVNO DELOVANJE SPREMEMB PRAVIL/METODOLOGIJE ARRS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 9 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z informacijo o sprememba pravil in 
metodologije ARRS in retroaktivnega učinkovanja spremembe ocene A3.  
 
 

AD 7.  POBUDA ZA POVEČANO FINANCIRANJE SLOVENSKIH UNIVERZ IN SPREMEMBE RAZPISNIH 

POGOJEV ZA PROGRAMSKE SKUPINE IN MLADE RAZISKOVALCE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

 
SKLEP 10 
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I. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v dopisu predsedniku Državnega zbora, 
predsedniku Vlade Republike Slovenije in vsem poslanskim skupinam postavi naslednje 
zahteve: 
- Državni zbor in Vlado Republike Slovenije se poziva k uresničevanju in spremljanju 

izvajanja ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 
in Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020, 

- Vlada Republike Slovenije že v letu 2017 nameni univerzam dodatnih 40 milijonov evrov, ki 
bi jih namenile prepotrebnim aktivnostim: 1. posodobitvi zastarele infrastrukture in 
raziskovalne opreme, brez katere univerze ne morejo ohraniti stika z znanstveno razvitim 
svetom; 2. kadrovski pomladitvi, zamrznjeni v zadnjih letih, s posebnim poudarkom na 
povratku vsaj dela slovenske znanstvene diaspore; in 3. posodobitvi študijskih programov 
v skladu s prihodnjimi družbenimi potrebami, 

- mentorjem mladih raziskovalcev, ki niso bili vključeni v obstoječe programske skupine, je 
potrebno slednje omogočiti, obenem pa dopustiti možnost oblikovanja novih programskih 
skupin, kar bi povečalo udeležbo mladih raziskovalcev; to bi seveda bilo možno ob 
ustreznem povečanju sredstev, 

 
II. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva sestanek glede podanih zahtev s 
predsednikom Vlade Republike Slovenije in ministrico za finance. 
 
 

AD 8. IZMENJAVA MNENJ O PRIPRAVI MERIL IN OBRAZCEV NAKVIS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v dopisu Nacionalni agenciji Republike Slovenije 
(NAKVIS) opozori, da se 

‐ s predlogom Meril in obrazcev prekomerno narekuje in posega v avtonomijo univerz pri 
akreditaciji študijskih programov in zagotavljanju sistema kakovosti,  

‐ v Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 
programov vključijo vse spremembe, ki so bile dogovorjene na seji Sveta NAKVIS dne 28. 
junija 2017,  

‐ obrazci pred potrditvijo na Svetu NAKVIS posredujejo v pregled in potrditev Rektorski 
konferenci Republike Slovenije. 

 
 

AD 9. DELOVNE SKUPINE RKRS 
AD 9.1 POROČILA O DELU 
a. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 12 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport proučitev spremembe prijavno-vpisnega postopka, v katerem naj  bi kandidat navedel tri 
študijske programe. S tem bi se opustil dosedanji sistem razvrščanja študijskih programov 
glede na 1., 2. in 3. željo in bi se naveden izbor treh študijskih programov obravnaval 
enakovredno. 
 

II. 
Na podlagi spremembe prijavno vpisnega postopka Rektorska konferenca Republike Slovenije 
predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport proučitev predlaganega rokovnika, kot 
sledi: 
 

1.  1 prijavni rok (prijava na tri programe) Od 6. februarja do 1. maja za Slovence in EU 
državljane 
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(kandidati se prijavljajo zgolj z elektronsko 
prijavo, brez certifikata) 

2.  preizkusi nadarjenosti od maja- junija 

3.  objava seznamov za vse programe 25. julij; ni pisnega sklepa o izbiri 

4.  ugovori na izračun točk  pred izbiro programa za vpis, do 1. avgusta; 

5.  reševanje ugovorov do 10. avgusta (kandidat do rešitve ugovora 
ostaja na vseh seznamih)   

6.  izbira programov elektronska izbira pred vpisom od 25. julija do 
5. avgusta; s tem se sprostijo vpisna mesta,  

7.  fakultete pošljejo povabilo na vpis elektronsko in pisno povabilo  

8.  Vpis od 6. avgusta do 18. avgusta 

9.  seznam prostih mest objavljen seznam 21. avgusta  

10.  2. prijavni rok (prijava na tri programe) od 22. avgusta do 29. avgusta 
 
(kandidati se prijavljajo  zgolj z elektronsko 
prijavo, brez certifikata) 
  
Na drugi prijavni rok se lahko prijavijo tisti 
kandidati, ki v prvem prijavnem roku niso imeli 
ustreznega števila točk za sprejem na 
programe, na katere so se prijavili) in 
študentje, ki so bili sprejeti v prvem prijavnem 
roku in se niso vpisali na program, oziroma so 
se izpisali do 18. avgusta.  

11.  preizkusi nadarjenosti od 8. do 10. septembra 

12.  objava seznamov za vse programe 20. september  

13.  ugovori na izračun točk pred izbiro programa za vpis, do 25. 
septembra (kandidat do rešitve ugovora 
ostaja na vseh seznamih)   

14.  izbira programov   elektronska izbira pred vpisom od 20. 
septembra do 25. septembra; s tem se 
sprostijo vpisna mesta. 

15.  fakultete pošljejo povabilo na vpis   elektronsko in pisno povabilo  

16.  Vpis od 25. do 30. septembra 

 
SKLEP 13 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport v spremembah Zakona o visokem šolstvu opredeli, da lahko univerza oziroma 
visokošolski zavod kot pogoj za vpis v katerikoli dodiplomski, magistrski in doktorski študijski 
program lahko določi dodatne pogoje in posebne nadarjenosti za študijsko področje, v 
katerega se uvršča študijski program. 
 
 

b. Delovna skupina za avtorskopravna vprašanja na univerzah  
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 14 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z delom Delovne skupine za 
avtorskopravna vprašanja na univerzah in predlogom določbe o avtorskih pravicah na 
avtorskih delih iz delovnega razmerja na univerzi. 
 

 
II. 

Predlog določbe za dopolnitev Zakona o avtorski in sorodnih pravicah se posreduje 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. 
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c. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije tri (3) člane 
Akreditacijske komisije do 31. 7. 2017. 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s pismom o nameri, ki sta ga podpisala 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport. 
 

SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z delnim poročilom o križanju baz 
študentov Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem ter 
kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji. 
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s poročilom rezultatov Državnih 
univerzitetnih prvenstev.  
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s predstavitvijo poletne univerzijade 
Taipei 2017. 
 
 

AD. 11. RAZNO 
AD. 11.1. PODPORA REKTORSKE KONFERENCE RS PROJEKTU COBISS.NET 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije izreka podporo, da se projekt COBISS.Net uvrsti 
med projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije. 
 
 

AD. 11.2. POROČILO O MEDNARODNI KONFERENCI »NA ŠTUDENTA OSREDOTOČENO UČENJE IN 

POUČEVANJE« IN POTRDITEV RAZDELILNIKA STROŠKOV 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 21 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje poročilo o mednarodni  konferenci »Na 
študenta osredotočeno učenje in poučevanje«, ki je potekala na Univerzi na Primorskem, 
Fakulteti za turistične študije, v Portorožu dne 17. 5. 2017.  
 

SKLEP 22 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje delitev stroškov med univerzami za 
organizacijo in izvedbo mednarodne konference »Na študenta osredotočeno učenje in 
poučevanje« z dne 17. 5. 2017: 
 

Univerza Delež (%) Višina stroška (v EUR) 

Univerza v Ljubljani 44 3928,59 

Univerza v Mariboru 33,5 2991,09 

Univerza na Primorskem 22,5 2008,94 

Skupaj 100 8926,62 

 
Obrazložitev: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije je na 3. redni seji z dne 24. 6. 2016 sprejela sklep št. 4412-
67/2016, s katerim je bilo določeno, da se sredstva za izvedbo konference »Na študenta 
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osredotočeno učenje in poučevanje« v višini od 10.000,00 EUR do največ 15.000,00 EUR zagotovijo v 
naslednjih deležih:  

‐ Univerza v Ljubljani 40 %, 
‐ Univerza v Mariboru 30 %, 
‐ Univerza na Primorskem 20 %, 
‐ Univerza v Novi Gorici 10 %.  
 
Dne 8. 7. 2016 je Univerza v Novi Gorici seznanila ostale sodelujoče univerze, da ne more prispevati 
predvidenega deleža sofinanciranja  organizacije in izvedbe konference.  
 
Skladno s tem je potrebno 10% delež stroškov razporediti med ostale tri javne univerze. Zato se 
predlaga naslednja delitev:  

‐ Univerza v Ljubljani 44 %, 
‐ Univerza v Mariboru 33,5 %, 
‐ Univerza na Primorskem 22,5 %. 
 
 

AD. 11.3. PONOVEN POZIV ZA SPREMEMBO NACIONALNEGA PRAVILA V PROGRAMIH EVROPSKEGA 

TERITORIALNEGA SODELOVANJA (ETS) 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje dopis v zadevi Ponoven poziv za 
spremembo nacionalnega pravila v programih Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 
Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v obliki, kot je 
predlagan.  
 
 

AD. 11.4. SODELOVANJE TREH SLOVENSKIH UNIVERZ Z EVROPSKO MLADINSKO KARTICO 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 24 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s pobudo glede sodelovanja slovenskih 
univerz z Evropsko mladinsko kartico. 
 
 
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 


