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Številka: 4413-04/2018 
Koper, 6. 10. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  4 .  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:  21. september 2018, začetek ob 10.30 uri  
KRAJ: Dvorec Lanthieri, Glavni trg 8, 5271 Vipava 
 
 
 
PRISOTNI ČLANI REKTORSKE KONFERENCE RS:  
 
Prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici in predsednik Rektorske konference RS, prof. 
dr. Dragan Marušič, rektor Univerze na Primorskem, prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani in 
prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. 
 
DRUGI PRISOTNI NA SEJI: 
 
Univerza na Primorskem: mag. Frenk Mavrič, sekretar Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Mariboru:  prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor za infrastrukturo 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, prof. dr. Gvido Bratina, 
prorektor za raziskave in umetnost in g. Borut Lavrič. 
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DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
3. Pregled uresničitve sklepov 3. redne seje (poročevalec: Frenk Mavrič) 
4. Kriteriji za članstvo v Rektorski konferenci RS (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
5. Pomanjkanje sredstev za vlaganje v infrastrukturo v lasti visokošolskih zavodov za potrebe 

investicij in investicijsko-vzdrževalnih del (poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 
6. Predlogi za spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah 

na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final (poročevalec: prof. dr. Matjaž Krajnc) 
7. Pobuda za dodelitev šifre raziskovalnega področja turizma (prof. dr. Dragan Marušič) 
8. Delovne skupine: 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
(poročevalec: mag. Patrik Peroša) 
ab. Delovna skupina za področje zdravstvenih ved (poročevalec: doc. dr. Blaž Ivanc) 

b. Spremembe članstva (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik)  
c. Pregled delovanja (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

9. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
10. Razno 

a. Zamenjava predstavnikov Rektorske konference RS v Delovni skupina MIZŠ za pripravo 
novele Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

b. Poročilo o trenutnem stanju na področju pogajanj z založniki 
 
 
 

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

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje dnevni red 4. redne seje z dne 21. 9. 2018. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 3. redne seje z dne 29. 6. 2018. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 3. REDNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 3. redne 
seje z dne 29. 6. 2018. 
 
 

AD 4. KRITERIJI ZA ČLANSTVO V REKTORSKI KONFERENCI RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da Zakon o visokem šolstvu v 29. členu 
določa, da »univerze za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena oblikujejo 
rektorsko konferenco.«   
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S tem v zvezi zakon ne predpisuje nobene dodatne materialne določbe, ki bi omejevala ali 
določala posebne pogoje glede načina oblikovanja in delovanja rektorske konference. 
 
Dejanje oblikovanja in delovanja rektorske konference je z zakonsko določbo naloženo 
univerzam, ki tudi določijo pogoje delovanja, med katere sodijo tudi pogoji za članstvo 
 
Statusna oblika univerze predstavlja potreben, ne pa zadosten pogoj za članstvo v rektorski 
konferenci, ki se ugotavlja na podlagi kriterijev, ki jih avtonomno sprejema rektorska 
konferenca.  
 

Obrazložitev: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije je bila oblikovana leta 2005. Od leta 2010 dalje pa se 
izpolnjevanje pogojev za članstvo ugotavlja na podlagi formalnih kriterijev, ki jih sprejema Rektorska 
konferenca RS. V skladu s tretjim odstavkom 18. člena Poslovnika o delu Rektorske konference RS se 
članstvo v Rektorski konferenci sprejema s soglasjem vseh njenih članov. 
 

SKLEP 5 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejema naslednje dopolnitve predloga Pravil za 
članstvo v Rektorski konferenci Republike Slovenije: 
 
1. V točki 2 Pravil za članstvo univerz v RK RS se pogoj »imajo sprejete temeljne dokumente 

na področju zagotavljanja kakovosti ter izvajajo redno notranjo in zunanjo evalvacijo« 
nadomesti z »imajo v lasti ali v okviru najema zagotovljeno dolgoročno uporabo ustrezne 
infrastrukture za nemoteno opravljanje svoje dejavnosti, zlasti ustrezno študijsko 
knjižnico«.  

 
2. V točki 2 Pravil za članstvo univerz v RK RS se doda naslednja pogoja: 

‐ imajo senat v katerem sta vsaj dve tretjini članov senata polno zaposleni sodelavci na 
univerzi oziroma imajo vsaj dva polno zaposlena raziskovalca na znanstveno 
disciplino, na katerih univerza deluje, 

‐ imajo izkazane znanstveno-raziskovalne rezultate raziskovalcev, ki so polno zaposleni 
na univerzi, in imajo v vsaki disciplini, na kateri univerza deluje, polno zaposlenega vsaj 
enega raziskovalca, ki izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega programa. 

 
II. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejema Pravila za članstvo v Rektorski konferenci 
Republike Slovenije z dopolnitvami iz rimske I tega sklepa.  

 
III. 

Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Kriteriji za članstvo, ki so bili sprejeti na 10. redni 
seji z dne 21. 1. 2010. 
 
 

AD 5. POMANJKANJE SREDSTEV ZA VLAGANJE V INFRASTRUKTURO V LASTI VISOKOŠOLSKIH 

ZAVODOV ZA POTREBE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da se kljub nominalnemu povečevanju 
sredstev za financiranje visokega šolstva, namenski delež za vlaganja v infrastrukturo univerz 
zmanjšuje zaradi nedorečenega sistema financiranja.   
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja znaten padec sredstev na področju 
vlaganj v infrastrukturo in poziva pristojno ministrstvo, da nujno sistemsko uredi primerno in 
trajno financiranje infrastrukture univerz. 
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SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri 
načrtovanju sredstev kohezijske politike v novi finančni perspektivi, predvidi poleg vlaganj na 
področju raziskav, inovacij in konkurenčnosti v okviru prednostnih nalog (komunikacija z 
Evropsko komisijo), tudi sistemska vlaganja v potrebno infrastrukturo za uspešno izvajanje teh 
aktivnosti. 
 

SKLEP 9 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, da se ustanovi medresorska delovna skupina za ureditev financiranja infrastrukture 
univerz, v kateri sodelujejo predstavniki Rektorske konference, Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport ter Ministrstva za finance.  
 
 

AD 6. PREDLOGI ZA SPREMEMBE PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 

AVTORSKIH PRAVICAH NA ENOTNEM DIGITALNEM TRGU COM(2016) 593 FINA 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 10 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja pobudo na Evropsko združenje univerz, da 
se Evropski komisiji ponovno izpostavi problematika sprejete Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final. 
 

II. 
Univerza v Ljubljani  pripravi pisno pobudo glede problematike sprejete Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final. 
 
 

AD 7. POBUDA ZA DODELITEV ŠIFRE RAZISKOVALNEGA PODROČJA TURIZMA 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja pobudo Znanstvenemu svetu Javne agencije 
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, da se v okviru šifranta raziskovalnih ved, 
področij in podpodročij (klasifikacija ARRS) pod raziskovalno vedo 5 Družboslovje dodeli 
samostojna šifra 5.14 Turizem.  
 
 

AD 8. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s predstavitvijo ENAS -  European 
Network of Academic Sports Services. 

 
SKLEP 13 

Rektorska konferenca Republike Slovenije zadolži delovno skupino za vprašanja športnikov 
študentov in univerzitetnega športa, da na podlagi prejetih seznamov s strani univerz pripravi 
seznam študentov športnikov, ki so v času veljavnega statusa študenta dosegli vrhunske 
športne uspehe oziroma dosežke v letu 2017 in 2018. 
 

SKLEP 14 
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Svečani sprejem študentov športnikov, ki so v času veljavnega statusa študenta dosegli 
vrhunske športne uspehe oziroma dosežke, razglasi Rektorska konferenca Republike Slovenije 
na  svečanem dogodku, ki se organizira vsako leto in ki naj postane tradicionalen.  
 
 

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

SKLEP 15 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se je seznanila z vsebino dopisa št. 024-64/2017/6 z 
dne 23.7.2018, ki predstavlja odgovor Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, in 
Ministrstva za zdravje na pobudo Rektorske konference Republike Slovenije.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, da skupaj z  Ministrstvom za zdravje čimprej sprejme ustrezen podzakonski akt, ki bo 
urejal postopek izobraževanja in način opravljanja vzgojnoizobraževalnih storitev v skladu z 
določbo 33. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da se zaradi 
nujnosti obravnave ureditve problematike kliničnega usposabljanja na področju zdravstvenih 
in medicinskih ved čimprej skliče skupen delovni sestanek glede začetka priprave ustrezne 
sistemske rešitve na tem področju z ustanovitvijo medresorske skupine, kar je bilo sprejeto na 
skupnem sestanku 11. 4. 2014 med predstavniki Rektorske konference Republike Slovenije, 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti.   
 
 

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

SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za rabo jezikov v 
visokem šolstvu prof. dr. Silvijo Borovnik, imenovano na predlog Univerze v Mariboru in 
imenuje prof. dr. Mihaelo Koletnik, na predlog Univerze v Mariboru. 
  

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu imenuje prof. dr. Nado Šabec, na predlog Univerze v Mariboru. 
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu imenuje prof. dr. Simono Krajnc, na predlog Univerze v Ljubljani. 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu imenuje prof. Tomaža Gubenška, na predlog Univerze v Ljubljani. 
 

SKLEP 21 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu imenuje izr. prof. dr. Nives Zudič Antonič, na predlog Univerze na Primorskem. 
 

 
SKLEP 22 

Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu imenuje prof. dr. Krištofa Jacka Kozaka, na predlog Univerze na Primorskem. 
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SKLEP 23 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za pripravo 
primerjalne analize financiranja evropskih univerz za leto 2017 prof. dr. Natašo Vaupotič, 
imenovano na predlog Univerze v Mariboru in imenuje doc. dr. Marino Tavčar Krajnc, 
prorektorico za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru.   
 

SKLEP 24 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za pripravo predloga 
zakona o univerzi prof. dr. Žana Jana Oplotnika, imenovanega na predlog Univerze v Mariboru 
in imenuje prof. dr. Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru, na predlog Univerze v 
Mariboru.    
 

SKLEP 25 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za avtorskopravna 
vprašanja na univerzah prof. dr. Natašo Vaupotič, imenovano na predlog Univerze v Mariboru 
in imenuje prof. dr. Janjo Hojnik, prorektorico za kakovost, kadre in pravne zadeve Univerze v 
Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru.    

 
SKLEP 26 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za prenovo vpisa na 
slovenskih univerzah prof. dr. Natašo Vaupotič, imenovano na predlog Univerze v Mariboru in 
imenuje doc. dr. Marino Tavčar Krajnc, prorektorico za študijsko dejavnost Univerze v 
Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru.    
 

SKLEP 27 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Delovne skupine za področje 
zdravstvenih ved prof. dr. Žana Jana Oplotnika in prof. dr. Natašo Vaupotič, imenovana na 
predlog Univerze v Mariboru in imenuje doc. dr. Marino Tavčar Krajnc, prorektorico za 
študijsko dejavnost Univerze v Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru.  
 

SKLEP 28 
Rektorska konferenca Republike Slovenije v Delovno skupino za razvoj kulture kakovosti 
slovenskih univerz imenuje prof. dr. Janjo Hojnik, prorektorico za kakovost, kadre in pravne 
zadeve Univerze v Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru. 
 

SKLEP 29 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za vprašanja 
športnikov študentov in univerzitetnega športa prof. dr. Natašo Vaupotič, imenovano na 
predlog Univerze v Mariboru in imenuje mag. Miho Pauka, vodjo Univerzitetnega športnega 
centra Leona Štuklja Univerze v Mariboru, na predlog Univerze v Mariboru. 
 

c. Pregled delovanja 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 30 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za ravnanje z gensko 
spremenjenimi organizmi. 
 

 
AD 9. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 

 
 
AD 10. RAZNO 

 
a. Zamenjava predstavnikov Rektorske konference RS v Delovni skupina MIZŠ za pripravo 

novele Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
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SKLEP 31 

I. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga razrešitev s položaja člana v delovni 
skupini za pripravo novele Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti v okviru Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Igorja Tičarja in prof. dr. Nika Samca. 

 
II. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga v imenovanje na položaj člana v delovni 
skupini za pripravo novele Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti v okviru Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport naslednja predstavnika: 
- prof. dr. Zdravka Kačiča, rektorja Univerze v Mariboru,  
- prof. dr. Zorana Rena, prorektorja za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v 

Mariboru. 
 

b. Poročilo o trenutnem stanju na področju pogajanj z založniki 
 

SKLEP 32 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja pobudo Evropskemu združenju univerz za 
oblikovanje sistemske rešitve na ravni EU glede javnega dostopa objavljanja znanstvenih 
publikacij. 
 

SKLEP 33 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira delo Skupine za koordinacijo konzorcijev 
CTK ter jih vabi na 5. redno sejo dne 30. 11. 2018, da predstavijo stanje na področju pogajanj z 
založniki. 
 
 

c. Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino na področju visokošolskega 
izobraževanja in raziskovanja 

 
SKLEP 34 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira bilateralno sodelovanje med Republiko 
Slovenijo in Ukrajino na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja. 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r.      Prof. dr. Danilo Zavrtanik, l.r. 
Sekretar RKRS       Predsednik RKRS 
 


