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Številka: 4413-06/2018 
Koper, 10. 12. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K  5 .  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:  30. november 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: prof. dr. Rok Strašek, prorektor za ekonomiko in finance, izr. prof. dr. Boris 
Kavur, prorektor za internacionalizacijo, 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. Matjaž Krajnc, prorektor in ga. Mihaela Bauman Ojsteršek, glavni tajnik 
in Laura Koudela, predsednica ŠS UL. 
 
Univerza v Mariboru: mag. Mojca Tancer Verboten, glavni tajnik. 
 
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 zapisnikov 4. redne in 1. dopisne seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
3. Pregled uresničitve sklepov 4. redne in 1. dopisne seje (poročevalec: Frenk Mavrič) 
4. Poročilo o konzorcijskih pogajanjih za nakup in uporabo mednarodne znanstvene literature v letu 

2019 (poročevalec: mag. Miro Pušnik) 
5. Izvajanje izpitov iz znanja slovenščine na osnovni in višji ravni (poročevalec: prof. dr. Dragan 

Marušič)  
6. Pristojbine Komisije RS za medicinsko etiko za izdajo soglasij k zasnovam 

znanstvenoraziskovalnih projektov s področja zdravstva (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 
7. Možnost prevajanja strokovnih in znanstvenih naslovov iz Slovenščine in sprememba zakonodaje 

(poročevalec: prof. dr. Mladen Franko) 
8. Delovne skupine 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupine RKRS za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (poročevalka: prof. 
dr. Tanja Dmitrović) 

b. Spremembe članstva (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik)  
9. Sprejem koledarja rednih sej za leto 2019 (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
10. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 

a. Izvolitve v naziv za časovno neomejene oblike sodelovanja (poročevalec: prof. dr. Danilo 
Zavrtanik) 

b. Program dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v novem mandatu (poročevalec: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

11. Razno 

a. Predlaganje predstavnikov Rektorske konference RS v Svet RS za visoko šolstvo 
(poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

b. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS za člana v Skupino za spremljanje 
izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu (poročevalec: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

c. Dogovor o sodelovanju v nacionalni pobudi Study in Slovenia (poročevalec: prof. dr. Danilo 
Zavrtanik) 

d. Deklaracija o zavezi za iniciativo EURAXESS (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

e. Prošnja za spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju – priloge II 
(poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 

f. Nadaljevanje postopkov za sprejem Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in novela 
Zakona o visokem šolstvu (poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 
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AD 1. POTRDITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 1 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje dnevni red 5. redne seje z dne 30. 11. 2018. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV 4. REDNE IN 1. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 4. redne seje z dne 21. 9. 2018 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 1. dopisne seje, ki je potekala od 
22. 10. do 24. 10. 2018. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV 4. REDNE IN 1. DOPISNE SEJE  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 4. redne 
seje z dne 21. 9. 2018. 
 
Pripomba k sklepu št. 34 - Bilateralno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Ukrajino na področju 
visokošolskega izobraževanja in raziskovanja: Člani so podprli predlog predsednika, da se ministru, 
pristojnemu za visoko šolstvo, podrobneje predstavi način sodelovanja med Republiko Slovenijo in 
Ukrajino na področju visokošolskega izobraževanja in raziskovanja.   

 
SKLEP 5 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 1. 
dopisne seje, ki je potekala od 22. 10. do 24. 10. 2018. 

 
 

AD 4. POROČILO O KONZORCIJSKIH POGAJANJIH ZA NAKUP IN UPORABO MEDNARODNE ZNANSTVENE 

LITERATURE V LETU 2019 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 6 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s poročilom o konzorcijskih pogajanjih 
za nakup in uporabo mednarodne znanstvene literature v letu 2019, ki ga je pripravila skupina 
za koordinacijo konzorcijev CTK in izreka podporo pri nadaljnjem delu skupine. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije si bo prizadeva za aktivno vključevanje v procese 
spreminjanja sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja. 
 
V ta namen Rektorska konferenca Republike Slovenije ustanovi posebno delovno skupino, v 
katero vsaka univerza predlaga svojega predstavnika. Rektorska konferenca Republike 
Slovenije povabi k sodelovanju v delovno skupino predstavnika KOsRIS – Koordinacije 
samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije.   
 
Delovna skupina zagotavlja tudi podporo v konzorcijskih pogajanjih za nakup in uporabo 
mednarodne znanstvene literature. 
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SKLEP 7 

I. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja, da je Javna agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije pristopila v Koalicijo S – zavezništvo 16 agencij financerk 
združenih s ciljem uresničitve popolnega in takojšnjega odprtega dostopa do znanstvenih 
publikacij do leta 2020. 

 
II. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Javno agencijo za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije, kot podpisnico Koalicije S, da znanstvenoraziskovalni skupnosti 
predstavi akcijski načrt implementacije Načrta S v Sloveniji, t. j. sodelujoče deležnike, 
načrtovane aktivnosti, roke in predvidene finančne ter materialne pogoje. 

 
AD 5. IZVAJANJE IZPITOV IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA OSNOVNI IN VIŠJI RAVNI 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z odločitvijo Sveta izpitnega centra 
Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik na Oddelku za Slovenistiko Univerze v Ljubljani, 
Filozofske fakultete o prošnji Univerze na Primorskem, Fakultete za humanistične študije, da bi 
sodelovali kot zunanji izvajalci izpitov iz znanja slovenščine na osnovni (A2-B1) in višji (B2) 
ravni. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da v pojasnilu o sprejeti odločitvi Sveta 
izpitnega centra ni podana ustrezna strokovna utemeljitev, zakaj sodelovanje z Univerzo na 
Primorskem na področju izvajanja izpitov iz znanja slovenščine na osnovni in višji ravni 
ocenjujejo kot nepotrebno. 
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poudarja, da je univerza ustanova najvišjega 
pomena v državi, kateri je poverjeno poslanstvo za razvoj vseh raziskovalnih področij, med 
katere sodi tudi nacionalna skrb za razvoj slovenščine kot strokovnega jezika na najvišji ravni. 
 
Prav tako je v interesu univerze, da prvenstveno svojim študentom in zaposlenim zagotovi 
možnost učenja slovenščine za potrebe uspešnega študija in pedagoškega ter strokovnega 
dela.   
 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zato predlaga, da se prošnjo Univerze na 
Primorskem, Fakultete za humanistične študije ponovno obravnava ob upoštevanju navedenih 
razlogov.  
 
 

AD 6. PRISTOJBINE KOMISIJE RS ZA MEDICINSKO ETIKO ZA IZDAJO SOGLASIJ K ZASNOVAM 

ZNANSTVENORAZISKOVALNIH PROJEKTOV S PODROČJA ZDRAVSTVA 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 9 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da  

‐ sta Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike 
Slovenije za medicinsko etiko in Uredba o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za 
medicinsko etiko, ki sta bila sprejeta v letu 2018,  uvedla pristojbine, ki jih mora 
predlagatelj postopka za izdajo soglasja k zasnovam znanstvenoraziskovalnih projektov 
s področja zdravstva plačati Komisiji Republike Slovenije za medicinsko etiko, 

‐ posledice uvedbe pristojbin predstavljajo dodaten in nepredviden strošek za univerze,  
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‐ na raziskovalnem delu in študiju na področju zdravstva so že vidni negativni učinki 
pristojbin (v primerjavi z drugimi raziskovalnimi področji). 

  
II. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije izpostavlja, da univerze nimajo zagotovljenih 
oziroma predvidenih dodatnih sredstev za pokrivanje stroška pristojbin za izdajo soglasij s 
strani Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki so pogoj za opravljanje določene 
vrste raziskav v okviru raziskovalnega dela in študija na področju zdravstva.  
 
Zato Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da  

‐ zagotovi sistemsko financiranje delovanja Komisije Republike Slovenije za medicinsko 
etiko, 

‐ s spremembo Uredbe o pristojbinah Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko 
(Uradni list RS, št. 48/18) ukine plačevanje pristojbin na področju znanstvenoraziskovalne 
in visokošolske dejavnosti za izdajo soglasij k zasnovam znanstvenoraziskovalnih 
projektov s področja zdravstva. 

 
 

AD 7. MOŽNOST PREVAJANJA STROKOVNIH IN ZNANSTVENIH NASLOVOV IZ SLOVENŠČINE IN 

SPREMEMBA ZAKONODAJE 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 10 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije izpostavlja, da je potreba po izdajanju listin o 
diplomiranju tudi v tujem (angleškem) jeziku vse bolj utemeljena zaradi vse večjega vpisa tujih 
študentov na slovenske univerze in druge visokošolske zavode.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije bo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost ni šport 
podala pobudo za spremembo Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih, ki bo za potrebe 
izdaje diplomskih listin omogočil prevajanje strokovnih in znanstvenih naslovov tudi v tuj 
(angleški) jezik.  
 
Diplomske listine bi bile obvezno izdane v slovenskem jeziku, v tujem (angleškem) jeziku pa, če 
institucija tako odloči.  

III. 
Za namene iz točke rimska II tega sklepa Rektorska konferenca Republike Slovenije ustanovi 
Delovno skupino za pripravo spremembe zakonodaje o strokovnih in znanstvenih naslovih, v 
katero vsaka univerza predlaga po enega predstavnika. 
 
 

AD 8. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 

a. Poročila o delu 
 

aa. Delovna skupine RKRS za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 11 
1. Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje okvirni program nacionalne konference 

s področja kakovosti v letu 2019, kot je predložen v gradivu. 
 
2. Naslov konference se glasi: Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije 

(angl. Transformation of educational process in digital era). 
 
3. Termin konference: 23. 5. 2019.  
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4. Rektorska konferenca Republike Slovenija se seznani z izstopom iz programskega odbora 
konference prof. dr. Lučke Lorber, zaradi prenehanja funkcije prorektorice za razvoj 
kakovosti Univerze v Mariboru z dnem 31.12.2018. 
 

5. Programski odbor se imenuje v naslednji sestavi:  
 prof. dr. Tomaž Deželan in prof. dr. Tanja Dmitrović, Univerza v Ljubljani,  
 prof. dr. Janja Hojnik, Danilo Majcen, Iztok Slatinek, Univerza v Mariboru, 
 prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici, 
 mag. Frenk Mavrič in doc. dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem.   

 
6. Organizacijski odbor konference se imenuje v sestavi: 

 Predstavniki organizatorja Univerze v Novi Gorici: doc. dr. Martina Bergant Marušič, 
doc. dr. Lorena Butinar, doc. dr. Željko Oset, doc. dr. Egon Pavlica, Katja Ferfolja (vsi 
UNG). 

 
7. Moderatorji delavnic: prof. dr. prof. Janez Vogrinc (UL), dr. Marko Marhl (UM), prof. dr. Peter 

Purg (UNG) in doc. dr. Sonja Rutar (UP). 
 

8. 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 %. 

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

gostov in delavnice s tujimi gosti). 
 

SKLEP 12 
Rektorska konferenca prosi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da vsaki od članic 
Rektorske konference omogoči pridobitev baze podatkov za svoje študente iz raziskave 
Evroštudent.   
 

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

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana Komisije za razvoj kulture kakovosti 
slovenskih univerz Iztoka Slatineka, imenovanega na predlog Univerze v Mariboru in imenuje 
Roberta Preskarja, na predlog Univerze v Mariboru. 
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za pripravo 
predloga zakona o univerzi prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, imenovano na predlog Univerze v 
Ljubljani. 
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za prenovo vpisa 
na slovenskih univerzah prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, imenovano na predlog Univerze v 
Ljubljani. 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši članico Delovne skupine za rabo jezikov v 
visokem šolstvu prof. dr. Branko Kalenić Ramšak, imenovano na predlog Univerze v Ljubljani. 

 
 
 
 
 



  Stran 7 od 9 

SKLEP 17 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši vodjo Skupine za informacijske in 
komunikacijske tehnologije dr. Izidorja Goloba in za vodjo delovne skupine imenuje mag. Aleša 
Koširja iz Univerze v Ljubljani. 
 

II. 
Izidor Golob opravlja funkcijo člana delovne skupine. 
 

 
AD 9. SPREJEM KOLEDARJA REDNIH SEJ ZA LETO 2019 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje naslednji rokovnik rednih sej za leto 2019: 

‐ 6. redna seja, datum 18. 1. 2019  ob 14.00 uri na Univerzi v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, 
Glavni trg 8, 5271 Vipava, 

‐ 7. redna seja, datum 26. 4. 2019 ob 10.30 uri na  Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, 
Glavni trg 8, 5271 Vipava, 

‐ 8. redna seja, datum 28. 6. 2019 ob 10.30 uri na Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, 
Glavni trg 8, 5271 Vipava, 

‐ 9. redna seja, datum 27. 9. 2019 ob 10.30 uri na Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, 
Glavni trg 8, 5271 Vipava 

‐ 10.  redna seja, datum 29. 11. 2019 ob 10.30 uri na Univerza v Novi Gorici, Dvorec Lanthieri, 
Glavni trg 8, 5271 Vipava. 

 
 

AD 10. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
 

a. Izvolitve v naziv za časovno neomejene oblike sodelovanja  
 
Dr. Marušič je predstavil precedens v sodnem postopku nekdanjega zaposlenega zoper Univerzo na 
Primorskem glede postopka njegove izvolitve in ponovne zaposlitve, pri čemer je sodišče sprejelo, da 
se za potrebe zaposlitve za nedoločen lahko predloži habilitacijo, ki jo je pridobil na drugi univerzi, kar 
je v nasprotju s tem, da notranji akti Univerze na Primorskem določajo, da v kolikor je pogoj izvolitve v 
naziv potreben za zasedbo delovnega mesta, ki se zaseda za nedoločen čas, se vse vloge kandidatov 
obravnavajo po kriterijih in merilih, ki so predvideni za prvo izvolitev.   
Opozoril je, da bi veljavnost takšne sodbe pomenila izrecen poseg v avtonomijo univerze v postopkih 
izvolitve v naziv in s tem povezanih pogojev za zaposlitev. Univerza ni zavezana k priznavanju 
podeljene habilitacije s strani druge univerze. Univerza lahko prizna habilitacijo, ki jo podeljuje druga 
univerza, pod pogoji, ki jih sama avtonomno določi.  
 
 

b. Program dela Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v novem mandatu 
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije povabi na 6. redno sejo ministra za izobraževanje, 
znanost in šport, da predstavi program dela ministrstva v novem mandatu.   
 
 

AD 11. RAZNO 
 

a. Predlaganje predstavnikov Rektorske konference RS v Svet RS za visoko šolstvo 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 20 
Na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlaganju članov Sveta 
Republike Slovenije, številka 013-57/2018/1, Rektorska konferenca Republike Slovenije, na 



  Stran 8 od 9 

predlog Univerze na Primorskem, predlaga v imenovanje za člana v Svetu Republike Slovenije 
za visoko šolstvo predstavnika iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih sodelavcev 
prof. dr. Štefka Miklaviča. 

 
SKLEP 21 

Na podlagi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport k predlaganju članov Sveta 
Republike Slovenije, številka 013-57/2018/1, Rektorska konferenca Republike Slovenije, na 
predlog Univerze v Mariboru, predlaga v imenovanje za člana v Svetu Republike Slovenije za 
visoko šolstvo predstavnika iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih sodelavcev 
prof. dr. Janjo Hojnik. 
 

b. Imenovanje predstavnika Rektorske konference RS za člana v Skupino za spremljanje 
izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu 

 
 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 

 
SKLEP 22 

Na podlagi poziva Ministrstva za zunanje zadeve, številka 070-11/2018/1, Rektorska konferenca 
Republike Slovenije, na predlog Univerze v Mariboru, imenuje za člana v Skupino za 
spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za človekove pravice v gospodarstvu 
doc. dr. Petro Weingerl. 
 

c. Dogovor o sodelovanju v nacionalni pobudi Study in Slovenia 
 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 23 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z Dogovorom o sodelovanju v 
nacionalni pobudi Study in Slovenia (SIS) in univerzam članicam Rektorske konference 
Republike Slovenije predlaga, da ga podpišejo. 
 

d. Deklaracija o zavezi za iniciativo EURAXESS 
 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 24 
Rektorska Konferenca Republike Slovenije se seznanja z Deklaracijo o zavezi za iniciativo 
EURAXESS in univerzam članicam Rektorske konference Republike Slovenije predlaga, da jo 
podpišejo. 
 
 

e. Prošnja za spremembo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju – priloge II 
 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 25 
I. 

Rektorska Konferenca Republike Slovenije podpira predlog za spremembo Uredbe o plačah v 
javnem sektorju - priloge II, ki zadeva spremembo tarifnega razreda in plačnega razreda pri 
delovnem mestu B019303 dekan/direktor ČUDČU in spremembo plačnega razreda pri delovnem 
mestu B017302 – glavni tajnik univerze.  
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II. 
Rektorska Konferenca Republike Slovenije predlaga Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in 
Univerzi na Primorskem, da skupno prošnjo naslovijo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport. 

 
 

f. Nadaljevanje postopkov za sprejem Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti in 
novela Zakona o visokem šolstvu  

 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 
 
 
Pripravil: 
mag. Frenk Mavrič, l.r.      Prof. dr. Danilo Zavrtanik, l.r. 
Sekretar RKRS       Predsednik RKRS 
 


