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Z A P I S N I K  9 .  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:  3. november 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. Igor Papič, 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, prof. dr. Rok Strašek, 
prorektor za ekonomiko in finance, Mirella Baruca, Svetovalka za odnose z javnostmi in mag. Frenk 
Mavrič, sekretar Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Ivan Svetlik, prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, prof. dr. Branka Kalenić 
Ramšak, prorektorica, mag. Maja Slovenc, pomočnik rektorja, Gregor Mišič, podpredsednik ŠS UL, 
Živa Jakšič, podpredsednik ŠS UL. 
 
Univerza v Mariboru: izr. prof. dr. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti, prof. dr. Niko Samec, 
prorektor za znanstveno-raziskovalno delo, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor finančne zadeve prof. 
dr. Jernej Turk, prorektor za mednarodne zadeve in Danilo Majcen, 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. Stojan Sorčan, generalni direktor, Direktorat za 
visoko šolstvo in dr. Meta Dobnikar, vodja sektorja, Sektor za znanost. 
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SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje  
2. Potrditev zapisnikov 8. redne in 7. dopisne seje 
3. Pregled uresničitve sklepov 8. redne in 7. dopisne seje 
4. Predstavitev osnutka pravnega mnenja »Neskladnost normativne ureditve položaja državnih 

univerz z ustavnim načelom avtonomije«  
5. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti  
6. Novela ZVIS 

a. opredelitev javne službe 
b. Predlog ureditve položaja dekanov  
c. 63. člen ZViS  

7. Izhodišča za pogajanja z MIZŠ za sklenitev 3 letne pogodbe 
8. Predlogi za spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah 

na enotnem digitalnem trgu COM(2016) final  
9. FabLab mreža v Sloveniji  
10. Delovne skupine RKRS 

a. Poročila o delu 

‐ Delovna skupina za področje zdravstvenih ved  
b. Spremembe članstva   

11. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
12. 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 9. redne seje z dne 3. 11. 2017. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 8. REDNE IN 7. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 8. redne seje z dne 11. 7. 2017. 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi zapisnik 7. dopisne seje z dne 19. 7. do 21. 7. 
2017. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 8. REDNE IN 7. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 

 
SKLEP 4 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 8. redne 
seje z dne 11. 7. 2017. 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 6. dopisne 
seje z dne 19. 7. do 21. 7. 2017. 
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AD 4. PREDSTAVITEV OSNUTKA PRAVNEGA MNENJA »NESKLADNOST NORMATIVNE UREDITVE 

POLOŽAJA DRŽAVNIH UNIVERZ Z USTAVNIM NAČELOM AVTONOMIJE« 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje delitev stroška v višini 21.960,00 EUR (z 
DDV) za izdelavo pravnega mnenja z naslovom »Neskladnosti normativne ureditve položaja 
državnih univerz z ustavnim načelom avtonomije« z vložitvijo v ustavno presojo ter izdelavo 
izhodišč novega Zakona o univerzi za potrebe Rektorske konference Republike Slovenije, kot 
navedeno: 
 

Univerza Višina dela stroška (v EUR) Delež(%) 

Univerza v Ljubljani 7.320,00 EUR 1/3 

Univerza v Mariboru 7.320,00 EUR 1/3 

Univerza na Primorskem 7.320,00 EUR 1/3 

Skupaj 21.960,00 EUR 1 

 
Pojasnjevalna opomba:  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo nadaljevala s postopkom vložitve pobude za ustavno 
presojo neskladnosti normativne ureditve položaja državnih univerz z ustavnim načelom avtonomije.  
 
Rektorska konferenca si bo še naprej prizadevala, da se ponovno odpre razprava o zakonu o univerzi 
s ciljem sprejetja takšnega zakona, ki bo univerzo definiran kot pravno osebo s posebnim pravnim 
položajem v skladu z načelom avtonomije po 58. in 59. členu Ustave Republike Slovenije. 
 
 

AD 5 ZAKON O RAZISKOVALNI IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 7 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se v prehodne določbe novega Zakona 
o raziskovalno-razvojni dejavnosti doda nov člen v sledečem besedilu:  
 
»Pred določitvijo institucionalnih sredstev iz drugega odstavka 15. člena tega zakona se 
zagotovi enakovreden vstop za vse javne raziskovalne organizacije. Univerzam se zagotovi 
infrastrukturne programe in raziskovalne programe v obsegu, ki odražajo njihovo dejansko 
znanstvenoraziskovalno produktivnost. 
 
Po izpolnitvi določil prvega odstavka se univerzam zagotovi ustanoviteljske obveznosti v 
obsegu izračunanem po enaki metodologiji kot za javne raziskovalne zavode ob polnem 
upoštevanju ekvivalentnih FTE raziskovalcev in polovičnem upoštevanju ekvivalentnih FTE 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev na univerzah. 
 
Prehod na institucionalno financiranje se realizira po izpolnitvi določil prvega in drugega 
odstavka tega člena od 1. 1. 2018 dalje.« 
 

Obrazložitev: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije opozarja, da predlog novega Zakona o raziskovalno-
razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku tega tedna podan v javno obravnavo, potrebuje bistvene 
popravke.  
 
Pred uvedbo t.i. institucionalnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti, kot enega bistvenih 
delov novega zakona, je potrebno univerzam zagotoviti enako izhodišče glede ustanoviteljskih 
sredstev, infrastrukturnih programov in raziskovalnih programov, kot ga imajo raziskovalni inštituti.  
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Univerze namreč niso le izobraževalne ustanove, saj jih k izvajanju znanstvenoraziskovalne dejavnosti 
zavezuje tudi Zakon o visokem šolstvu, zato mora biti ta dejavnost tudi ustrezno financirana.   
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo nadaljevala s sodelovanjem pri pripravi novega 
Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti pod pogojem, da predlagatelj zakona v besedilu 
predloga zakona:  

‐ v predhodnih določbah vključi predlog iz točke rimska I. tega sklepa,  
‐ določi, da se za ustanoviteljske obveznosti zagotovi dodatna sredstva, 
‐ natančneje opredeli institucionalno financiranje, v skladu s stališči, ki so bila sprejeta na 

resorni delovni skupini za pripravo predloga zakona, pri čemer to ne pomeni posega v 
sredstva raziskovalnih programov in infrastrukturnih programov, 

‐ poleg opredelitve javne službe določi tudi način njenega financiranja. 
 
 

AD 6. NOVELA ZVIS 
a. Javna služba 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca soglaša, da se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
posreduje predlog dopolnitev Zakona o visokem šolstvu za jasno opredelitev javne službe: 

‐ javna služba na področju izobraževalne dejavnosti obsega študijske programe na 1. in 2. 
stopnji in študijske programe 3. stopnje (za študente iz EU), ki se izvajajo v obliki rednega 
in/ali izrednega študija, pri čemer naj se financiranje javne službe na 3. stopnji uredi na 
ustrezen način,  

‐ javna služba na področju raziskovalno – razvojne dejavnosti obsega le dejavnosti, ki so 
financirane iz javnih virov in morajo rezultati te dejavnosti glede na evropske in nacionalne 
predpise biti objavljeni v repozitoriju oziroma biti prosto dostopni. 

 
b. Predlog ureditve položaja dekanov 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 

 
SKLEP 9 

Rektorska konferenca Republike Slovenije soglaša, da se na Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport posreduje predlog ureditve položaja dekanov, in sicer: 

‐ da se za dekane zagotovi primerljiv plačni razred v plačni skupini B z njihovim plačnim 
razredom v plačni skupini D s pripadajočimi dodatki, ki je slednjemu enak ali višji, 

‐ da se dekanom, omogoči normalno pedagoško delo in dopolnilna zaposlitev na 
raziskovalnih projektih na članici, na kateri je zaposlen kot dekan. 

 
c. 63. člen ZViS 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 10 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se v noveli Zakona o visokem šolstvu 
63. člen ne spreminja, dokler se vprašanje raziskovalne in pedagoške obveznosti ne uredi 
usklajeno v predlogu Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti in noveli Zakonu o visokem 
šolstvu. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se zavzema za sprejem Zakona o univerzi. 
 
 



  Stran 5 od 9 

AD 7. IZHODIŠČA ZA POGAJANJA Z MIZŠ ZA SKLENITEV 3 LETNE POGODBE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, da sredstva razvojnega stebra financiranja (sredstva RSF) v celoti nameni univerzam, ki 
edine lahko izpeljejo državno pomembne razvojne cilje na področju visokega šolstva. 
 
 

AD 8. PREDLOGI ZA SPREMEMBE PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 

AVTORSKIH PRAVICAH NA ENOTNEM DIGITALNEM TRGU COM(2016) FINAL 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu 
poslala predloge za spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final. 
 

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo s pošiljanjem dopisa slovenskim poslancem v 
Evropskem parlamentu seznanila Evropsko združenje univerz (dr. Lidio Borrell-Damián, 
Director, Research and Innovation, EUA). 
 
 

AD 9. FABLAB MREŽA V SLOVENIJI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 14 
Rektorska Konferenca Republike Slovenije predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti finančno podprejo izvedbo projekta FabLab mreža 
Slovenija. 
 

SKLEP 15 
Rektorska Konferenca Republike Slovenije predlaga, da partnerske univerze vzpostavijo 
FabLab za študente in zaposlene v svojih prostorih. 
 
 

AD 10. DELOVNE SKUPINE RKRS 
a. Poročila o delu 
 
Delovna skupina za področje zdravstvenih ved  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklepi: 
 

SKLEP 16 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da do 15. 12. 2017 
oblikuje medresorsko skupino, ki bi jo sestavljali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za zdravje, Rektorske konference RS in drugih deležnikov s 
področja izobraževanja zdravstvenih in medicinskih ved. 

 
Obrazložitev: 

Na skupnem sestanku s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za 
zdravje, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Rektorske konference RS 
z dne 11. 4. 2014, ki je bil namenjen predstavitvi problematike plačevanja praktičnega zdravstvenega 
izobraževanje, je bilo sprejeto, da je potrebna sistemska rešitev, in sprejeti sklep, da se v roku dveh 
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mesecev oblikuje medresorska skupina, ki bo jo sestavljali predstavniki Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Rektorske konference RS.  
Rektorska konferenca RS je predmetno vprašanje ponovno obravnavala na 7. redni seji z dne 8. 5. 
2017 in ugotovila, da ukrepi, ki so bili z dopisom št. 03328-1/2015 z dne 2. 9. 2015 poslani Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, niso bili upoštevani. Prav tako do danes še ni bila oblikovana medresorska 
skupina, kot je bilo prvotno sprejeto na sestanku z dne 11. 4. 2014. Rektorska konferenca RS je 
pozvala delovno skupino za področje zdravstvenih ved, da se s tem v zvezi opredeli do 
nespremenjenih okoliščin in zatečenega stanja ter neodzivanja državnih organov do predlaganih 
ukrepov. Delovna skupina se je sestala dne 8. 9. in ugotovila, da reševanje odprtih vprašanj na 
področju izobraževanja zdravstvenih in medicinskih ved ni sledilo predlogom in ukrepom, ki so bili 
podani s strani Rektorske konference RS in sprejela sklep, kot predlagano v izreku. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga naslednje predstavnike v medresorsko 
delovno skupino: 

‐ doc. dr. Blaž Ivanc, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 
‐ doc. dr. Andrej Starc, dekan, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 
‐ izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan, Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvene vede. 
 

Obrazložitev: 
Delovna skupina Rektorske konference RS za področje zdravstvenih ved predlaga, da pri delu 
medresorske delovne skupine, ki jo bodo sestavljali predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Rektorske konference RS, sodelujejo njeni členi: doc. dr. 
Blaž Ivanc, predsednik (Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta), doc. dr. Andrej Starc, namestnik 
predsednika, dekan (Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta) in izr. prof. dr. Nejc Šarabon, dekan, 
član delovne skupine (Univerza na Primorskem, Fakulteta za zdravstvene vede). 
 

b. Spremembe članstva 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za prenovo vpisa na 
slovenskih univerzah, prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, prorektorico Univerze v Ljubljani, na predlog 
Univerze v Ljubljani. 
  

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za prenovo vpisa na slovenskih 
univerzah imenuje Polonco Miklavc Valenčič, pomočnico glavnega tajnika Univerzitetne službe 
za 1. in 2. stopnjo, na predlog Univerze v Ljubljani. 

 
SKLEP 19 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za klasifikacijo 
študijskih programov, prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, prorektorico Univerze v Ljubljani za vodjo delovne 
skupine, na predlog Univerze v Ljubljani.   
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za Pametno 
specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente prof. dr. Martina Čopiča, 
imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje prof. dr. Matjaža Krajnca, prorektorja 
Univerze v Ljubljani za predsednika skupine, na predlog Univerze v Ljubljani.  

 
SKLEP 21 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za Pametno 
specializacijo, inovativno-podjetniško podporno okolje in talente prof. dr. Tanjo Mihalič, 
imenovano na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje prof. dr. Tanjo Dmitrović, prorektorico 
Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v Ljubljani.  
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SKLEP 22 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za Zakon o 
raziskovalni in inovacijski dejavnosti prof. dr. Martina Čopiča, imenovanega na predlog 
Univerze v Ljubljani in imenuje prof. dr. Matjaža Krajnca, prorektorja Univerze v Ljubljani za 
predsednika skupine, na predlog Univerze v Ljubljani.  
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za iniciativo Opening 
Up Slovenia prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje 
prof. dr. Tanjo Dmitrović, prorektorico Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 24 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za uporabo jezika in 
pripravo strategije za uporabo jezika prof. Mateja Zupana, imenovanega na predlog Univerze v 
Ljubljani in imenuje prof. dr. Moniko Kalin Golob, dekanjo Fakultete za družbene vede Univerze 
v Ljubljani, na predlog Univerze v Ljubljani.  
 

 
SKLEP 25 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za uporabo jezika in 
pripravo strategije za uporabo jezika prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze 
v Ljubljani in imenuje prof. dr. Martino Ožbot Currie, profesorico Filozofske fakultete Univerze v 
Ljubljani, na predlog Univerze v Ljubljani.  
 

SKLEP 26 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje prof. dr. Matjaža Krajnca, prorektorja Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v 
Ljubljani. 

 
SKLEP 27 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved prof. dr. Dušana Šuputa, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje prof. dr. Igorja Švaba, dekana Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, na predlog 
Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 28 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved prof. dr. Boruta Božiča, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje prof. dr. Ireno Mlinarič Raščan, dekanjo Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, na 
predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 29 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za razvoj kulture 
kakovosti slovenskih univerz prof. dr. Marinko Drobnič Košorok, imenovano na predlog 
Univerze v Ljubljani in imenuje izr. prof. dr. Tomaža Deželana, pomočnika glavnega tajnika 
Univerzitetne službe za kakovost, analize in poročanje, na predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 30 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za razvoj kulture 
kakovosti slovenskih univerz prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v 
Ljubljani in imenuje prof. dr. Tanjo Dimitrović, prorektorico Univerze v Ljubljani za predsednico 
delovne skupine, na predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 31 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za spremembo 
oziroma pripravo novele zakonodaje prof. dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze 
v Ljubljani in imenuje prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, prorektorico Univerze v Ljubljani, na 
predlog Univerze v Ljubljani.    
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SKLEP 32 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za informatiko prof. 
dr. Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje prof. dr. Marka 
Bajca, rednega profesorja na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, na 
predlog Univerze v Ljubljani.  
 

SKLEP 33 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za informatiko imenuje izr. prof. 
dr. Andreja Kosa, profesorja na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, na predlog 
Univerze v Ljubljani. 
 

SKLEP 34 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine Univerzitetni 
umetniški observatorij prof. Mateja Zupana, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje izr. prof. mag. Lucijo Močnik Ramovš, vršilko dolžnosti dekanje Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, na predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 35 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Univerzitetnega umetniškega 
observatorija prof. mag. Petra Gabrijelčiča, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje izr. prof. dr. Mateja Blenkuša, dekana Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, na 
predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 36 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Univerzitetnega umetniškega 
observatorija prof. Andreja Grafenauerja, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in 
imenuje izr. prof. Marka Vatovca, dekana Akademije za glasbo, na predlog Univerze v Ljubljani.    
 

SKLEP 37 
Rektorska konferenca Republike Slovenije imenuje za člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved izr. prof. dr. Nejca Šarabona, dekana Fakultete za vede o zdravju, na predlog 
Univerze na Primorskem. 
 
 

AD 12. RAZNO 
a. Zamenjava predstavnika Rektorske konference RS v The European Association of 
Distance Teaching Universities  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 38 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši predstavnika Rektorske konference 
Republike Slovenije v The European Association of Distance Teaching Universities prof. dr. 
Gorana Turka, imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in imenuje prof. dr. Branko Kalenić 
Ramšak, na predlog Univerze v Ljubljani. 
 
Prevod sklepa: 

CONCLUSION 38 
The Slovenian Rectors' Conference dismisses Professor Goran Turk as its representative of 
the European Association of Distance Teaching Universities and appoints Vice-Rector of the 
University of Ljubljana Professor Branka Kalenić Ramšak as its representative to the European 
Association of Distance Teaching Universities.  
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b. Zamenjava predstavnika Rektorske konference RS v EUA Research Policy Working 
Group  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 39 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši predstavnika Rektorske konference 
Republike Slovenije v EUA Research Policy Working Group prof. dr. Martina Čopiča, 
imenovanega na predlog Univerze v Ljubljani in predlaga v imenovanje prof. dr. Matjaža 
Krajnca, prorektorja Univerze v Ljubljani, na predlog Univerze v Ljubljani. 
 
Prevod sklepa: 

 
CONCLUSION 39 

The Slovenian Rectors' Conference dismisses Professor Martin Čopič as its representative of 
the EUA Research Policy Working Group and nominates Vice-Rector of the University of 
Ljubljana Professor Matjaž Krajnc as its representative to the EUA Research Policy Working 
Group.  
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič l.r.,      prof. dr. Dragan Marušič l.r., 
sekretar Rektorske konference RS    predsednik Rektorske konference RS 


