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Številka: 4413-03/2018 
Koper, 25. 7. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  3 .  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:  29. junij 2018, začetek ob 11. 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: prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno 
delo, prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije, g. Danijel Božič, glavni tajnik in mag. Frenk Mavrič, sekretar Rektorske konference 
Republike Slovenije. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, prorektorica, prof. dr. Tanja Dmitrović, 
prorektorica in prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor. 
 
Univerza v Mariboru: prof. Oto Rimele in dr. Izidor Golob. 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Gvido Bratina, prorektor za raziskave in umetnost, prof. dr. Mladen 
Franko, prorektor za izobraževanje in g. Borut Lavrič. 
 
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu: dr. Franci Demšar, direktor. 
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DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
3. Pregled uresničitve sklepov 2. redne seje (poročevalec: Frenk Mavrič) 
4. Minimalni standardi za izvolitve v nazive (poročevalec: dr. Franci Demšar) 
5. Kriteriji za članstvo v Rektorski konferenci RS (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
6. Podpora upravnih enot pri upravnih postopkih, povezanih z bivanjem in študijem/delom tujih 

študentov/kadrov iz tujine v Republiki Sloveniji (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
7. Sodelovanje s kitajskimi univerzami (poročevalec: prof. dr. Igor Papič) 
8. Delovne skupine RKRS: 

a. Poročila o delu 
aa. Univerzitetni umetniški observatorij (poročevalec: prof. Oto Rimele) 
ab. Skupina za informatiko (poročevalec: dr. Izidor Golob) 
ac. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
(poročevalec: prof. dr. Mladen Franko) 
ad. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (poročevalka: prof. dr. 
Tanja Dmitrović) 
ae. Delovna skupina za prenovo vpisa na  slovenskih univerzah (poročevalka: doc. dr. Sonja 
Rutar) 

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

9. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
a. Informacija o javnem razpisu Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (poročevalka: 

prof. dr. Branka Kalenić Ramšak)  
10. Razno: 

a. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS v Slovensko nacionalno komisijo za 
UNESCO (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 

 
 
Predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik, je uvodoma pozdravil novoizvoljenega rektorja Univerze v 
Mariboru, prof. dr. Zdravka Kačiča in mu čestital za izvolitev. Prof. dr. Kačič je s prevzemom položaja 
rektorja nasledil tudi funkcijo podpredsednika Rektorske konference RS za mandatno obdobje 2018-
2019. 
 
 

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

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje dnevni red 3. redne seje z dne 29. 6. 2018 z 
naslednjimi dopolnitvami: 

‐ pod točko 8. a dnevnega reda se doda nova zaporedna točka »ae«, ki se glasi »Delovna 
skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah«, 

‐ pod točko 9 se doda točka »a«, ki se glasi »Informacija o javnem razpisu Inovativne in 
prožne oblike poučevanja in učenja«.  

 
 

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

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 2. redne seje z dne 20. 4. 2018. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 2. REDNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
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SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 2. redne 
seje z dne 20. 4. 2018 z naslednjo dopolnitvijo: 

‐ obrazložitev v točki 8 k realizaciji sklepa se prenese v obrazložitev realizacije sklepa v točki 
7.  

 
 

AD 4. MINIMALNI STANDARDI ZA IZVOLITVE V NAZIVE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 4 
I 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s predlogom minimalnih standardov za 
izvolitve v nazive, ki jih pripravlja Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu in predlaga, da se v habilitacijske kriterije vključi tudi področje umetnosti. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije izraža pripravljenost za nadaljnjo sodelovanje z 
Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu pri pripravi predloga 
minimalnih standardov za izvolitve v nazive. 
 

SKLEP 5 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da se s habilitacijskimi kriteriji oziroma 
pogoji za izvolitev v naziv ne posega oziroma ureja razmerja v številu visokošolskih učiteljev v 
nazivu docent, izredni profesor in redni profesor. 
 

Obrazložitev: 
Razmerje v številu visokošolskih učiteljev v nazivu docent, izredni profesor in redni profesor je 
pogojeno z zakonodajno ureditvijo delovnega mesta visokošolski učitelj in nazivov (docent, izredni in 
redni profesor), ki so na to delovno mesto vezani. Ker se problematika navezuje na zakonodajo,  jo 
tudi sicer ni možno reševati v okviru določanja minimalnih standardov za izvolitve v nazive.   
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poudarja nujnost, da se ob določanju pogojev za 
izvolitev v nazive na drugi strani zagotovi tudi ustrezne delovne pogoje, ki bodo zaposlenim na 
svojem področju dela omogočale izpolnjevanje zahtevanih habilitacijskih kriterijev; pri tem je 
potrebno te kriterije oblikovati na način, da bodo zagotavljali uravnotežen razvoj vseh 
znanstvenih disciplin oziroma področij ter pedagoškega in strokovnega dela.   
 
 

AD 5. KRITERIJI ZA ČLANSTVO V REKTORSKI KONFERENCI RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije obravnavo Kriterijev za članstvo v Rektorski 
konferenci Republike Slovenije prenese na naslednjo sejo. 
 

II. 
Univerze predlagajo dopolnitve Kriterijev za članstvo v Rektorski konferenci Republike 
Slovenije do 3. 9. 2018. 
 
 

AD 6. PODPORA UPRAVNIH ENOT PRI UPRAVNIH POSTOPKIH, POVEZANIH Z BIVANJEM IN 

ŠTUDIJEM/DELOM TUJIH ŠTUDENTOV/KADROV IZ TUJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
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SKLEP 7 

I. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije (RK RS) poziva Ministrstvo za javno upravo 
Republike Slovenije, da na upravnih enotah v mestih, kjer delujejo univerze – članice RK RS, 
zagotovi učinkovito organizacijo in ustrezno podporo  pri reševanju upravnih postopkov za 
pridobivanje dovoljenj za študij in delo kandidatov iz tujine. 
 

II. 
Univerze izražajo pripravljenost za sodelovanje pri organizaciji in podpori v upravnih postopkih 
za pridobivanje dovoljenj za študij in delo kandidatov iz tujine.  
 
 

AD 7. SODELOVANJE S KITAJSKIMI UNIVERZAMI 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se je seznanila s problematiko do katere prihaja 
zaradi številnih pobud po sodelovanju s strani kitajskih univerz in bo pripravila predloge za 
pripravo nacionalne strategije kako določiti in zagotoviti recipročni interes na slovenski strani 
ter pod kakšnimi pogoji lahko sprejemamo tako sodelovanje.  
 

II. 
Univerza v Ljubljani prevzame pripravo izhodišč za nacionalno strategijo sodelovanja s 
kitajskimi univerzami.   
 
 

AD 8. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 

a. Poročila o delu 
 
 

aa. Univerzitetni umetniški observatorij  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 
Rektorska konferenca RS se strinja z naslednjimi sklepi Univerzitetnega umetniškega 
observatorija in podpira njihovo realizacijo: 

 
SKLEP 9 

Potrebno je transparentno prikazati in po potrebi dodelati plan investicij Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (časovnica in finančni delež), ki obravnava izboljšanje 
prostorskih pogojev umetniških programov na vseh štirih slovenskih univerzah. 

 
SKLEP 10 

Podpiramo strategijo, ki zagotavlja in vzpostavlja različne umetniške sredine in kulturne 
identitete znotraj vseh štirih slovenskih univerz. Različnosti posamičnih programov naj bodo 
tudi osnova za medsebojno povezovanje in strokovno sodelovanje med posamičnimi nosilci 
umetniških programov in izhodišče za internacionalizacijo umetniških vsebin.  
 

SKLEP 11 
Študijski programi iz področja umetnosti združujejo tako pedagoško kot produkcijsko 
delovanje in raziskovalno delo. Zato predlagamo, da ARRS vključi tudi umetniško raziskovanje 
in produkcijo v območje svojega financiranja.  
 

SKLEP 12 
UUO RK RS bo spodbudil pripravo konceptualne zasnove skupnega projekta iz področja 
umetnosti in njegovo izvedbo. Pri projektu bodo sodelovali tako študentje kot profesorji vseh 
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štirih slovenskih univerz z namenom interdisciplinarnega sodelovanja in povezovanja, kakor 
tudi z namenom promocije umetniškega izobraževanja in pripadajočih vsebin štirih slovenskih 
univerz. 
 
 

ab. Skupina za informatiko 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 13 
Skupina za informatiko se preimenuje v Skupina za informacijske in komunikacijske 
tehnologije. 
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da so univerze na področju financiranja 
IT infrastrukture s strani resornega ministrstva v primerjavi z osnovnimi in srednjimi šolami 
depriviligirane. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva resorno ministrstvo in ARNES, da se v 
sistemska financiranja na področju IKT vključi tudi univerze (in ne samo osnovne in srednje 
šole).  
 
ARNES naj pri načrtovanju izvajanja svojih aktivnosti v večji meri vključuje tudi interese 
univerz. Prav tako se naj Arnesu zagotovi ustrezne vire, da lahko izvede nadaljevanje 
infrastrukturnih projektov, ki morajo vključevati tudi univerze. 
 

SKLEP 15 
Uvedba brezpapirnega poslovanja je strateški cilj univerz.  
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva resorno ministrstvo in Ministrstvo za javno 
upravo, da slednje v svoj portfelj aplikacij v državnem oblaku vključi rešitve, ki so zanimive za 
univerze (npr. upravljanje identitet, dokumentni sistem, finančni in kadrovski sistem) ter da 
vzpostavi pogoje za čim prejšnjo vključitev univerz kot uporabnike. 
 
Za namen natančnejše opredelitve strateškega cilja se Skupino za informacijske in 
komunikacijske tehnologije zadolži, da v roku 6 mesecev pripravi analizo stanja s predlogi 
potrebnih aktivnosti, ocenitvijo potrebnih sredstev ter opredelitvijo časovnice (upoštevaje 
stališča resornega ministrstva ter Ministrstva za javno upravo). 
 
 

ac. Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 16 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje organizacijo svečanega sprejema študentov 
športnikov, ki so v času veljavnega statusa študenta dosegli vrhunske športne uspehe oziroma 
dosežke v letu 2018, in katerega se izvede v okviru zadnje seje Rektorske konference v letu 
2018. 
 

II. 
Univerze pripravijo in posredujejo poimenski seznam študentov športnikov iz točke rimska I 
tega sklepa sekretarju Rektorske konference Republike Slovenije, ki bo seznam predal Delovni 
skupini za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa. 
 
 

ad. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
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SKLEP 17 

I. 
1. Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje organizacijo nacionalne konference s 

področja kakovosti v letu 2019 in imenuje Univerzo v Novi Gorici, kot predsedujočo 
univerzo Rektorski konferenci Republike Slovenije, za koordinatorico njene izvedbe. 

 
2. Delovni naslov konference se glasi: Transformacija izobraževalnega procesa v dobi 

digitalizacije. 
 
3. Termin konference se določi v tednu med 20. 5. 2019 in 24. 5. 2019.  
 
4. Programski odbor se imenuje v naslednji sestavi:  

 prof. dr. Tomaž Deželan in prof. dr. Tanja Dmitrović, Univerza v Ljubljani,  
 prof. dr. Lučka Lorber in Iztok Slatinek, Univerza v Mariboru, 
 prof. dr. Iztok Arčon in  prof. dr. Tanja Urbančič, Univerza v Novi Gorici,  
 mag. Frenk Mavrič in doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem.   

 
5. Sredstva za izvedbo konference se določijo v višini od 10.000 EUR do največ 15.000 EUR in 

se zagotovijo v naslednjih deležih:  
 Univerza v Ljubljani 40 %, 
 Univerza v Mariboru 30 %, 
 Univerza na Primorskem 20 %, 
 Univerza v Novi Gorici 10 %. 

 
6. Uradni jezik konference je slovenščina, v kombinaciji z angleškim jezikom (predavanja tujih 

gostov in delavnice s tujimi gosti). 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da vsaka univerza zagotovi izvedbo ene 
delavnice, vključno z moderatorjem in poročevalcem.  
 

III. 
Organizacijski odbor sestavljajo predstavniki Univerze v Novi Gorici in moderatorji delavnic 
(sekcij) z vseh štirih univerz.  
 

IV. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zadolži programski odbor, da do naslednje seje 
pripravi predlog programa konference.  
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da je poročilo o evalvaciji NPVŠ za leto 
2016 po svoji vsebini in metodologiji neustrezno in podaja zahtevo za revidiranje poročila. 
 

ae. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije soglaša s predlogom Delovne skupine za prenovo 
vpisa na slovenskih univerzah, da se sestane s predstavniki Ministrstva za visoko šolstvo, 
znanost in šport glede vprašanja informacijske podpore za visokošolski izbirni postopek za 
vpis.   
 

Obrazložitev  
Rektorska konferenca Republike Slovenije je na 2. redni seji z dne 20. 4. 2018 sprejela sklep št. 4412-
28/2018, s katerim zahteva prenos vpisa na univerze, pri čemer poudarja, da gre za avtonomno 
odločitev, ki so jo soglasno sprejele univerze članice Rektorske konference Republike Slovenije v 
zvezi s postopki določanja razpisa in izvedbe vpisa v študijske programe in od pristojnega ministrstva 
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pričakujejo, da bo avtonomno odločitev univerz tudi spoštovalo. Rektorska konferenca Republike 
Slovenije bo v okviru svoje delovne skupine pripravila predlog novega sistema vpisa.    
 
 

b. Spremembe članstva  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 20 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva univerze, da predlagajo dodatne 
predstavnike za člane v Delovni skupini za rabo jezikov v visokem šolstvu.  
 
 

c. Pregled delovanja 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 21 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje nadaljnjo delovanje Skupine za 
informacijske in komunikacijske tehnologije.   
 
 

AD 9. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
 

a. Informacija o javnem razpisu »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja« 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 22 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z informacijo o vsebini javnega razpisa 
»Inovativne in prožne oblike poučevanja« in o skupnem dogovoru med univerzami, da vlogo 
prijavitelja kot poslovodeči konzorcijski partner prevzame Univerza v Ljubljani.  
 
 

AD 10. RAZNO 
 

a. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS v Slovensko nacionalno komisijo za 
UNESCO 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši izr. prof. dr. Tadejo Jere Jakulin s položaja 
članice v Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO, imenovane na predlog Univerze na 
Primorskem in namesto nje imenuje prof. dr. Ireno Lazar, na predlog Univerze na Primorskem. 
 
 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r.      Prof. dr. Danilo Zavrtanik, l.r. 
Sekretar RKRS       Predsednik RKRS 


