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Z A P I S N I K  2 .  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:  20. april 2018, začetek ob 10.30  
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. Lučka Lorber, prorektorica za razvoj kakovosti Univerze v Mariboru. 
 
DRUGI PRISOTNI NA SEJI: 
 
Univerza na Primorskem: prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance, prof. dr. Klavdija 
Kutnar, dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje informacijske tehnologije in mag. Frenk 
Mavrič, sekretar Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, prof. dr. Tanja Dmitrović, 
prorektorica in Laura Kodela, predsednica Študentskega sveta UL. 
 
Univerza v Mariboru: mag. Mirjana Babič, glavna tajnica. 
 
Univerza v Novi Gorici: 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 1. redne seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
3. Pregled uresničitve sklepov 1. redne seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
4. Poslovnik Rektorske konference RS (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
5. Obravnava izhodišč Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi z dne 6. 6. 2008 

(poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
6. Kriteriji za članstvo v Rektorsko konferenco RS (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
7. Delovne skupine RKRS: 

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

8. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
a. Predlog metodologije za povečanje raziskovalnih programov (poročevalec: prof. dr. Dragan 

Marušič) 
b. Pobuda za ustanovitev novega ministrstva (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

9. Razno: 
a. Poseg v avtonomijo Univerze v Novi Gorici s strani MIZŠ s samovoljnim spreminjanjem kraja 

izvajanja univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Fizika in astrofizika (poročevalec: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

b. Odziv na navedbe predstavnikov SAZOR GIZ v časopisu Delo (poročevalec: prof. dr. Igor 
Papič) 

c. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (poročevalka: prof. dr. Tanja 
Dmitrović)  

d. Skupna izjava ob 30-tem jubileju Rektorske konference Madžarske (poročevalec: prof. dr. 
Danilo Zavrtanik) 

e. Prošnja za podporo kandidaturi SLAIS-Slovenskega društva za umetno inteligenco za 
organizacijo mednarodne konference IJCAI-ECAI (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

f. Članstvo v EUA (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
 
 
Predsednik je uvodoma povedal, da zaradi potekajočih volitev novega rektorja Univerze v Mariboru in 
s tem povezane opravičene odsotnosti prof. dr. Žana Jana Oplotnika, ki je pooblaščen za glasovanje 
na sejah Rektorske konference RS, se je z vodstvom Univerze v Mariboru uskladilo, da bo na tokratni 
seji Univerzo v Mariboru zastopala izr. prof. dr. Lučka Lorber, sklepe pa bo potrdil prof. dr. Oplotnik 
naknadno po seji. 
 
 

AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Dr. Papič je predlagal, da bi se pod točko Delovne skupine RKRS, a. Pregled delovanja oz. pod točko 
Razno uvrstilo problematiko eVŠ, in sicer Univerza v Ljubljani zagovarja stališče, da bi postopek vpisa 
univerze urejale samostojno, saj je trenutni sistem eVŠ precej zapleten. Cilj Univerze v Ljubljani pa je, 
da bi postopke za vpis poenostavili. Dr. Papič je izpostavil, da ima RK RS ustanovljeno delovno 
skupino, ki se je ukvarja s problematiko sistema vpisa na slovenskih univerzah.  
 
Dr. Zavrtanik je predlagal, da se problematika eVŠ vključi v razpravo o pregledu delovanja delovnih 
skupin RK RS. 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje dnevni red 2. redne seje z dne 20. 4. 2018. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 1. redne seje z dne 19. 1. 2018. 
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AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 1. REDNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 1. redne 
seje z dne 19. 1. 2018.  
 
 

AD 4. POSLOVNIK REKTORSKE KONFERENCE RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejema nov Poslovnik o delu Rektorske 
konference Republike Slovenije, s katerim preneha veljavnost Poslovnika sprejetega dne 14. 
11. 2005.  
 
 

AD 5. OBRAVNAVA IZHODIŠČ REKTORSKE KONFERENCE RS ZA PRIPRAVO ZAKONA O UNIVERZI Z DNE 

6. 6. 2008 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejeme naslednje spremembe in dopolnitve 
Izhodišč Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi z dne 6. junija 2008: 
‐ za drugim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: »Univerza izvaja študijske 

programe vseh treh stopenj, pri čemer na prvi stopnji vključuje visokošolske strokovne in 
univerzitetne študijske programe.«; dosedanji tretji in četrti odstavke postaneta četrti in 
peti odstavek,    

‐ četrti odstavek se spremeni na način, da se glasi: »Položaj  samostojnega visokošolskega 
zavoda (fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole) ureja ZVis. Samostojni 
visokošolski zavod nima statusa univerze ter ne sme uporabljati imena univerza.«,  

‐ v prvi alineji petega odstavka se besedno zvezo »pravne osebe« prestavi pred besedno 
zvezo »sui genersi«, 

‐ v prvi alineji petega odstavka se za besedo »avtonomna« črta beseda »javna«,  
‐ v drugi alineji petega odstavka se v oklepaju za besedo »kriteriji« doda vrinek, ki se glasi: 

»na področju pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela«, 

‐ črta se tretja alineja petega odstavka; obravnava vprašanja pravnega statusa zaposlenih na 
univerzi se prenese pod področje »pravni status univerze« iz prve alineje petega odstavka; 
dosedanja četrta do sedma alineja postanejo tretja do šesta alineja, 

‐ v tretji alineji petega odstavka se za zaklepajem besedilo nadaljuje z zapisom, ki se glasi: 
»v skladu z 58. členom Ustave RS,«, 

‐ črta se peta alineja petega odstavka; dosedanja peta in šesta alineja postaneta četrta in 
peta alineja, 

‐ v četrti alineji petega odstavka se za besedo »poteka« doda vrinek, ki se glasi: »v skladu z 
uresničevanjem nacionalnih programov na področju visokega šolstva, znanstveno 
raziskovalne in umetniške dejavnosti«, 

‐ v peti alineji petega odstavka se pred besedo »raziskovalnih« doda beseda »znanstveno«.  
 
Redakcijske pripombe: 

‐ prvi odstavek se nadomesti z novim, ki se glasi: »Rektorska konferenca RS je na svoji 2. 
redni seji dne 20. aprila 2018 sprejela dopolnjena izhodišča za pripravo zakona o univerzi, 
ki so bila sprejeta 6. junija 2008 in jih navajamo v nadaljevanju.«, 

‐ v drugem odstavku se za besedo »sedanjega« doda besedna zveza »Zakona o visokem 
šolstvu«, okrajšavo »ZVis« se postavi v oklepaj; za zaklepajem se doda ločilo vejica, 
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‐ v drugem odstavku se v zadnjem oklepaju popravi sklanjatev besede »visokošolski« na 
»visokošolskih« in besede »zavodi« na »zavodov«, 

‐ v prvi alineji petega odstavka se za besedo »univerze« črta postavljeno ločilo vejica, 
‐ v četrti alineji petega odstavka se za besedo »odločanja« črta postavljeno ločilo vejica, 
‐ v drugi vrstici pete alineje petega odstavka se za: 

‐ besedo »univerze« črta ločilo vejica,  
‐ besedo »prava« doda ločilo vejica,  
‐ besedo »prava« črta veznik »pa«, 
‐ veznikom »pa« se črta predlog »na«, 

‐ v četrti vrstici pete alineje petega odstavka se popravi sklanjatev besede »programa« v 
množinsko obliko besede »programov«, 

‐ v šesti vrstici pete alineje petega odstavka se besedno zvezo »kakršnimi koli« popravi v 
pravilno slovnično obliko »kakršnimikoli«. 

 
SKLEP 6 

Na podlagi sprejetih spremembe in dopolnitev Izhodišč Rektorske konference RS za pripravo 
zakona o univerzi z dne 6. junija 2008 Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme 
čistopis Izhodišč Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi z dne 20. 4. 2018: 
 
 
Izhodišča Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi z dne 20. april 2018 (čistopis) 
 
 
Rektorska konferenca RS je na svoji 2. redni seji dne 20. aprila 2018 sprejela dopolnjena izhodišča, 
za pripravo zakona o univerzi, ki so bila sprejeta 6. junija 2008 in jih navajamo v nadaljevanju. 
 
Po teh izhodiščih naj zakon o univerzi (ZU), za razliko od sedanjega Zakona o visokem šolstvu (ZVis), 
ureja le univerzo kot obliko izvajanja visokošolske dejavnosti, ne pa ostalih oblik po ZVis 
(visokošolskih zavodov izven univerz).  
 
Univerza izvaja študijske programe vseh treh stopenj, pri čemer študijski programi na prvi stopnji 
vključujejo visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe. 
 
Položaj samostojnega visokošolskega zavoda (fakultete, umetniške akademije in visoke 
strokovne šole) ureja ZVis. Samostojni visokošolski zavod nima statusa univerze ter ne sme 
uporabljati imena univerza.   
 
Univerza se s posebnim zakonom ureja zaradi značilnosti in posebnosti, ki veljajo le zanjo, oziroma 
ne veljajo za ostale visokošolske organizacije, na naslednjih področjih: 
 
- pravni status univerze kot pravne osebe sui generis, s posebnim položajem, ki ni javni (državni) 

zavod temveč avtonomna ustanova, 
 
- pogoji za nastanek univerze (kvalitativni standardi in kvantitativni kriteriji na področju 

pedagoškega, znanstveno raziskovalnega in umetniškega dela) in način nastanka, to je z aktom 
državnega zbora, ki javno univerzo ustanovi. Akt o ustanovitvi zasebne univerze sprejmejo 
ustanovitelji. V obeh primerih morajo ustanovitelji pred sprejetjem akta o ustanovitvi pridobiti 
akreditacijo NAKVISa. 

 
- avtonomija na področju izvajanja akademske dejavnosti, notranje organizacije in postopkov 

odločanja oz. korporacijskega upravljanja (corporate governance) v skladu z 58. členom Ustave 
RS, 
 

- financiranje univerze iz državnega in drugih proračunov, ki poteka v skladu z uresničevanjem 
nacionalnih programov na področju visokega šolstva, znanstveno raziskovalne in umetniške 
dejavnosti na temelju večletnih pogodb, v dogovorjenem obsegu za pogodbeno dogovorjeni 
program, kar kot svojo obveznost prevzame univerza in o tem tudi letno poroča pristojnemu 
ministrstvu, državnemu zboru in neodvisni agenciji za evalvacijo, 
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- partnersko razmerje med univerzo in oblastjo, ki se ureja z večletnimi pogodbami o 
financiranju programa univerze kot pogodbami obligacijskega prava, ne pa s pravili upravnega oz. 
javnega prava, in ki se izraža v enakem številu glasov v organu univerze, pristojnem za  nadzor in 
spremljanje pogodbe o financiranju programov študijskih in znanstveno raziskovalnih dejavnosti 
univerze ter v splošni zakonski prepovedi, da organi oblasti s kakršnimikoli upravnimi ali izvršilnimi 
akti (z izjemo aktov nadzora nad zakonitostjo) posegajo v delovanje univerze. 

 
SKLEP 7 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poda pobudo Državnemu svetu Republike Slovenije 
za vložitev zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in 
splošnih aktov glede normativne ureditve položaja državnih univerz z ustavnim načelom 
njihove avtonomije.  

  
 

AD 6. KRITERIJI ZA ČLANSTVO V REKTORSKO KONFERENCO RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
I. 

Univerza v Novi Gorici pripravi predlog novih kriterijev za članstvo v Rektorski konferenci 
Republike Slovenije in predlog posreduje v pregled in dopolnitev ostalim univerzam. 
 

II. 
Predlog novih kriterijev za članstvo v Rektorski konferenci Republike Slovenije se uvrsti na 3. 
redno sejo Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
 

AD 7. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 
 

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

SKLEP 9 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije zahteva prenos vpisa na univerze v njihovo 
pristojnost in avtonomijo.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zadolži Delovno skupino za prenovo vpisa na 
slovenskih univerzah, da se čimprej sestane in pripravi predlog izvedbe prenosa vpisa na 
univerze.  
 

SKLEP 10 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za klasifikacijo študijskih 
programov.  
 

SKLEP 11 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za Pametno specializacijo, 
inovativno-podjetniško podporno okolje in talente.  
 

SKLEP 12 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za Zakon o raziskovalni in 
inovacijski dejavnosti.  
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II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije pozove univerze, da predlagajo po enega 
predstavnika v delovno skupino za pripravo predloga zakona o univerzi.   
 

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za iniciativo Opening Up 
Slovenia. 
 

SKLEP 14 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za uporabo jezika in 
pripravo strategije za uporabo jezika. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije imenuje Delovno skupino za rabo jezikov v visokem 
šolstvu, v katero vsaka univerza predlaga svoje predstavnike, pri čemer sestava članov 
zagotavlja uravnoteženo zastopanost znanstvenih, umetniških in strokovnih področij univerz.  
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za spremembo oziroma 
pripravo nove zakonodaje. 

 
SKLEP 16 

Rektorska konferenca Republike Slovenije pozove predsednika Skupine za informatiko, da 
poroča o dosedanjem delu in predstavi usmeritve nadaljnjega dela na 3. redni seji Rektorske 
konference Republike Slovenije. 
 

SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ukine Delovno skupino za obravnavo problematike 
habilitacij. 
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije pozove predsednika Delovne skupine za ravnanje z 
gensko spremenjenimi organizmi, da poroča o dosedanjem delu in predstavi usmeritve 
nadaljnjega dela na 3. redni seji Rektorske konference Republike Slovenije. 
 
 

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

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine 
za avtorskopravna vprašanja na univerzah Katjo Cergol, imenovano na predlog Univerze na 
Primorskem. 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine 
za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz mag. Alenko Andrejašič, imenovano na predlog 
Univerze na Primorskem in imenuje mag. Frenka Mavriča, na predlog Univerze na Primorskem. 
 

SKLEP 21 
Rektorska konferenca Republike Slovenije Republike Slovenije razreši člana Skupine za 
informatiko Rektorske konference Republike Slovenije Jadrana Prodana, imenovanega na 
predlog Univerze na Primorskem in imenuje izr. prof. dr. Viktorijo Florjančič, na predlog 
Univerze na Primorskem. 
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AD 8. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
 
 
a.  Predlog metodologije za povečanje raziskovalnih programov 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 

 
SKLEP 22 

I. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme predlog metodologije za povečanje 
raziskovalnih programov v obliki kot je predlagan in ga posreduje Javni agenciji za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se predlagana metodologije upošteva 
pri določitvi obsega povečanja sredstev raziskovalnih programov, ki izpolnjujejo pogoje za 
dodelitev povečanja sredstev. 
 
 
b.  Pobuda za ustanovitev novega ministrstva 
 

SKLEP 23 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga ustanovitev novega ministrstva za razvoj, 
pristojnega za področje visokega šolstva, znanosti, tehnologije, inovacije in informacijske 
tehnologije. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije posreduje pobudo iz točke rimska I. tega sklepa 
Državnemu svetu Republike Slovenije in parlamentarnim strankam.  
 
 

AD 9. RAZNO 
 
a. Poseg v avtonomijo Univerze v Novi Gorici s strani MIZŠ s samovoljnim spreminjanjem kraja 
izvajanja univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Fizika in astrofizika 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 24 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira stališče Univerze v Novi Gorici, da 
samovoljno spreminjanje kraja izvajanja univerzitetnega študijskega programa I. stopnje Fizika 
in astrofizika v razpisu za vpis v študijskem letu 2018/2019 s strani Ministrstva za visoko 
šolstva, znanost in šport pomeni poseg v avtonomijo univerze. 
 

II. 
Univerza v Novi Gorici je predhodno pridobila vsa ustrezna soglasja zato Rektorska konferenca 
Republike Slovenije podpira njeno zahtevo, da  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
nemudoma odpravi nastalo napako in objavi popravek v razpisu za vpis v dodiplomske in 
enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019. 
 
 
b. Odziv na navedbe predstavnikov SAZOR GIZ v časopisu Delo 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 25 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo časopisu Delo poslala pojasnilo glede navedb 
predstavnikov SAZOR GIZ v člankih z naslovom »Pot do ureditve področja je bila dolga« (16. 1. 
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2018) in »Učitelj fotokopira, minister plača« (15. 3. 2018) v zvezi z aktivnostmi Rektorske 
konference Republike Slovenije oziroma univerz in zahtevala objavo pojasnila na enak način, 
kot sta bila objavljena navedena članka. 
 
Komentar k sklepu:  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije je na 3. redni seji dne 24. 6. 2016 pod točko 11.1 sprejela 
stališče, da sklenitev Skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena 
ZASP v okviru visokošolskega izobraževanja v Sloveniji med univerzami in SAZOR ni potrebna, saj se 
na univerzah pri izvajanju javno veljavnih študijskih programov ne izvaja fotokopiranje avtorskih del 
preko obsega iz 50. člena ZASP. Na isti seji je Rektorska konferenca sprejela tudi sklep in pozvala 
univerze in članice, da opozorijo in obvestijo vse zaposlene na pravilno uporabo avtorskih 
del (fotokopiranje avtorskih del le v obsegu 50. člena ZASP). 
 
V časopisu Delo sta bila objavljena članka, v katerih navedbe predstavnikov SAZOR GIZ ne odražajo 
dejansko stanje glede stališča in aktivnosti Rektorske konference Republike Slovenije oziroma univerz 
v zvezi s pobudo SAZOR GIZ za sklenitev skupnega sporazuma o fotokopiranju avtorskih del prek 
obsega iz 50. člena ZASP v okviru visokošolskega izobraževanja v Sloveniji. 
 
V člankih v časopisu Delo je navedeno: 
1. članek »Pot do ureditve področja je bila dolga« (16. 1. 2018): 

‐ »Univerze oziroma rektorska konferenca je podpis zavrnila, namesto tega so dali fakultetam in 
profesorjem ukaz, da ne smejo fotokopirati.« 

‐ »Posamezne fakultete poskušamo prepričati, da bodo s takim sporazumom za sorazmerno 
malo denarja, katerega vir je država, prišli do legalnega fotokopiranja in uredili to področje.« 

 
2. članek »Učitelj fotokopira, minister plača« (15. 3. 2018): 

‐ »Naslednji so na vrsti za podpis sporazuma s Sazorjem  gospodarstvo, s katerim se že 
dogovarjajo, javna uprava in univerze, zadnje so pred časom podpis sporazuma zavrnile. 
Zaman je januarja v pogovoru za Delo povedal, da so fakultete in profesorji dobili navodilo, naj 
ne fotokopirajo.« 

‐ Luka Novak, član poslovodstva Sazor, v okvirčku: »Sporazum z uporabniki iz gospodarstva 
bomo najverjetneje začeli podpisovati jeseni. Sledil bo sporazum z visokim šolstvom.« 

 
Navedbe v dveh člankih ne ustrezajo dejanskemu stanju, zato bo Rektorska konferenca Republike 
Slovenije zahtevala objavo pojasnila v časopisu Delo na enak način, kot sta bila objavljena navedena 
članka. 
 
 
c. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 26 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira sodelovanje med univerzami pri evalvaciji 
študijskih programov na način, da omogoči izmenjavo dobrih praks in strokovnjakov, v 
primeru, da je za to izražen interes. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga ustanovitelju (MIZŠ), da zagotovi 
trajnostno financiranje sodelovanja tujih strokovnjakov (peer review) pri samo-vrednotenju 
kakovosti študijskih programov. 
 

SKLEP 27 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira sodelovanje med univerzami pri skupnem 
razreševanju strokovnih in metodoloških vprašanj z organizacijami, ki izvajajo rangiranje 
univerz.   
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II. 

V okviru Delovne skupine Rektorske konference RS za razvoj kulture kakovosti na slovenskih 
univerzah se oblikuje koordinacijsko telo v naslednji sestavi:  

‐ prof. dr. Tomaž Deželan, Univerza v Ljubljani,  
‐ prof. dr. Iztok Arčon Univerza v Novi Gorici,  
‐ Iztok Slatinek, Univerza v Mariboru, 
‐ mag. Frenk Mavrič, Univerza na Primorskem. 

 
SKLEP 28 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani, da bo Delovna skupina Rektorske 
konference RS za razvoj kulture kakovosti na slovenskih univerzah v tekočem mandatu odprla 
diskusijo o uresničevanju ciljev OZN za trajnostni razvoj in njihovo vključitev v strateški razvoj 
naših univerz. 
 

SKLEP 29 
Rektorski konferenca Republike Slovenije bo v 2019 organizirala 4. nacionalno konferenco 
Rektorske konference Republike Slovenije s področja kakovosti (v organizaciji Univerze v Novi 
Gorici). 
 
 
d. Skupna izjava ob 30-tem jubileju Rektorske konference Madžarske 
 
Rektorska konferenca se do skupne izjave ni opredelila.  
 
 
e. Prošnja za podporo kandidaturi SLAIS-Slovenskega društva za umetno inteligenco za 
organizacijo mednarodne konference IJCAI-ECAI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 30 
Rektorska konferenca Republike Slovenije izraža polno podporo kandidaturi SLAIS-
Slovenskega društva za umetno inteligenco za organizacijo mednarodne konference s 
področja umetne inteligence leta 2022 v Sloveniji, ki združuje konferenci International Joint 
Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) in European Conference on Artificial Intelligence 
(ECAI).    
 
Prevod sklepa v angleščino: 
 

CONCLUSION 
Slovenian Rectors’ Conference expresses its full support to the candidature of the Slovenian 
Artificial Intelligence Society for organizing and hosting the International conference in 
Artificial Intelligence 2022 in Slovenia, which brings together the Joint Conference on Artificial 
Intelligence (IJCAI) in European Conference on Artificial Intelligence (ECAI).    
 
 
f. Članstvo v EUA 
 
Predsednik je povedal, da na prošnjo Univerze v Novi Gorici Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ni pripravljeno pokriti strošek članarine Rektorske konference RS v EUA. Kot razlog so navedli, 
da za to ni ustreznih pravnih podlag.   
 
Po kratki razpravi o vprašanju nadaljnjega članstva Rektorske konference RS v EUA so se rektorji 
dogovorili, da predsedujoča univerza poravna strošek članarine.       
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič l.r.      Prof. dr. Danilo Zavrtanik l.r. 
Sekretar RKRS       Predsednik RKRS 


