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Številka: 4413-07/2019 
Koper, 13. 5. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E D L A G A N I  S K L E P I  7 .  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:  26. april 2019, 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: izr. prof. dr. Sonja Rutar, prorektorica za študijske zadeve, prof. dr. 
Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, izr. prof. dr. 
Boris Kavur, prorektor za internacionalizacijo, prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP Fakultete 
za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, mag. Mojca Kleva Kekuš, glavni 
tajnik in mag. Frenk Mavrič, sekretar Rektorske konference RS. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Barbara Novak, prorektorica za področje študijskih zadev, prof. 
dr. Matjaž Krajnc, prorektor za področje znanstveno-raziskovalnega dela in dr. Mojca Kotar, 
pomočnik glavnega tajnika, Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost. 
 
Univerza v Mariboru:  prof. dr. Janja Hojnik, prorektorica za kakovost, kadre in pravne 
zadeve. 
 
Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Mladen Franko, prorektor za izobraževanje, prof. dr. Gvido 
Bratina, prorektor za raziskave in umetnost, g. Borut Lavrič in dr. Nika Vodopivec, vodja 
strokovnih služb. 
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DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
2. Potrditev zapisnikov (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik):  

‐ 6. redna seja z dne 18. 1. 2019 
‐ 5. dopisna seja z dne 12. 2. 2019 do 14. 2. 2019 
‐ 1. izredna seja z dne 25. 2. 2019 
‐ 6. dopisna seja od 6. 3. 2019 do 7. 3. 2019 
‐ 7. dopisna seja od 11. 4. 2019 do 12. 4. 2019 
‐ 8. dopisna seja od 15. 4. 2019 do 16. 4. 2019   

3. Pregled uresničitve sklepov sej navedenih pod točko 2 dnevnega reda (poročevalec: 
mag. Frenk Mavrič) 

4. Zagotovitev sredstev za povečanje stroškov plač na podlagi dogovora med sindikati in 
državo (poročevalec: prof. dr. Dragan Marušič) 

5. Zahteva za dvig plačila raziskovalnega dela glede na spremembe plačne zakonodaje 
(poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič)  

6. Nadaljnje financiranje kariernih centrov in Centrov za podporo poučevanju (poročevalec: 
prof. dr. Zdravko Kačič) 

7. Ponovna obravnava problema 15 % sofinanciranja evropskih projektov (poročevalec: 
prof. dr. Gvido Bratina) 

8. Načrt S, OA2020 in ESAC ter DORA (poročevalka: dr. Mojca Kotar) 
9. Skrb za duševno zdravje študentov v RS (poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 
10. Delovne skupine 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupina za prenovo vpisa na slovenskih univerzah (poročevalka: izr. 
prof. dr. Sonja Rutar) 
ab. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz (poročevalka: izr. 
prof. dr. Sonja Rutar) 

b. Spremembe članstva (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik)  
11. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 

a. Pobuda za prevetritev metodologije ocenjevanja projektnih prijav (poročevalec: prof. 
dr. Dragan Marušič) 

12. Razno 
a. Problematika habilitacij s področja psihologije na zasebnih visokošolskih zavodih 

(poročevalec: bo določen na seji) 
b. “Universities for Enlightenment” - pro-Europe campaign for the EU elections 

(poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 
c. Zamenjava predstavnika v delovni skupini MIZŠ za pripravo novele Zakona o 

raziskovalni in razvojni dejavnosti (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
d. Imenovanje predstavnika v organizacijski odbor projekta EUA Study on Scholarly 

Read & Publish Agreements (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
e. Informacija o prijavah za članstvo v Rektorski konferenci KRS s strani Univerze v 

Novem mestu in Nove univerze (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
f. Poročilo o 4. rektorskem forumu jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana (prof. dr. 

Igor Papič) 
g. Informacija o sodelovanju med Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko in 

Univerzo v Ljubljani (prof. dr. Igor Papič) 
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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 7. redne seje z dne 26. 
4. 2019 z naslednjimi dopolnitvami: 
‐ pod točko 11 Razno se doda nova zaporedna podtočka f, ki se glasi Poročilo o 4. 

rektorskem forumu jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana, 
‐ pod točko 11 Razno se doda nova zaporedna podtočka, ki se glasi Informacija o 

sodelovanju med Komisijo Republike Slovenije za medicinsko etiko in Univerzo v 
Ljubljani. 

 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV: 
‐ 6. REDNA SEJA Z DNE 18. 1. 2019 
‐ 5. DOPISNA SEJA Z DNE 12. 2. 2019 DO 14. 2. 2019 
‐ 1. IZREDNA SEJA Z DNE 25. 2. 2019 
‐ 6. DOPISNA SEJA OD 6. 3. 2019 DO 7. 3. 2019 
‐ 7. DOPISNA SEJA OD 11. 4. 2019 DO 12. 4. 2019 
‐ 8. DOPISNA SEJA OD 15. 4. 2019 DO 16. 4. 2019   

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 6. redne seje z dne 18. 1. 
2019. 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 5. dopisne seje, ki je 
potekala od 12. 2 do 14. 2. 2019. 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 1. izredne seje z dne 25. 2. 
2019. 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 6. dopisne seje, ki je 
potekala od 6. 3. do 7. 3. 2019. 
 

SKLEP 6 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 7. dopisne seje, ki je 
potekala od 11. 4 do 12. 4. 2018. 
 

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 8. dopisne seje, ki je 
potekala od 15. 4 do 16. 4. 2018. 
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AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV SEJ NAVEDENIH POD TOČKO 2 DNEVNEGA REDA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
6. redne seje z dne 18. 1. 2019.  
 
Pod sklep 11 (št. 4412-11/2018) je bila podana pobuda dr. Papiča, da se na seje Rektorske 
konference občasno vabi k udeležbi tudi predstavnike Rektorske konference Republike 
Slovenije, ki so člani v svetu Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu, t.j. prof. dr. Ivana Svetlika, prof. dr. Marjana Mernika in prof. dr. Petra Purga.  Namen 
sodelovanja predstavnikov na sejah Rektorske konference RS je predstavitev stališč, 
Rektorske konference RS do vprašanj povezanih z zagotavljanjem kakovosti v slovenskem 
visokošolskem prostoru. 

 
SKLEP 9 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
5. dopisne seje, ki je potekala od 12. 2 do 14. 2. 2019. 
 

SKLEP 10 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
1. izredne seje z dne 25. 2. 2019. 

 
SKLEP 11 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
6. dopisne seje, ki je potekala od 6. 3. do 7. 3. 2019. 

 
SKLEP 12 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
7. dopisne seje, ki je potekala od 11. 4 do 12. 4. 2018. 

 
SKLEP 13 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
8. dopisne seje, ki je potekala od 15. 4 do 16. 4. 2018. 
 
 

AD 4. ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA POVEČANJE STROŠKOV PLAČ NA PODLAGI DOGOVORA 

MED SINDIKATI IN DRŽAVO 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 14 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da sredstva iz državnega 
proračuna za študijsko dejavnost za leto 2019 posameznim univerzam ne zadoščajo za 
pokrivanje povečanje stroškov plač in drugih stroškov, ki so posledica sprejetega 
Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju med Vlado Republike 
Slovenije in Sindikati javnega sektorja (Uradni list RS, št. 80/2018).   
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem 
sektorju univerzam zagotovi dodatna proračunska sredstva za pokrivanje dejanskega 
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povečanja stroškov plač in drugih stroškov iz naslova izvajanja javne službe na 
študijski dejavnosti za leto 2019 in 2020. 
 
 

AD 5. ZAHTEVA ZA DVIG PLAČILA RAZISKOVALNEGA DELA GLEDE NA SPREMEMBE PLAČNE 

ZAKONODAJE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 15 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s problematiko financiranja 
raziskovalno-razvojnih projektov in programov glede na spremenjeno zakonodajo tudi 
na področju raziskovalne dejavnosti ter poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport in Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije k dvigu 
sredstev za pokritje povečanih stroškov dela za področje znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti (tekoče vsi projekti in programi ne glede na čas pričetka izvajanja 
aktivnosti). 

 
 
AD 6. NADALJNJE FINANCIRANJE KARIERNIH CENTROV IN CENTROV ZA PODPORO 

POUČEVANJU 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da zagotovi nadaljnjo delovanje in financiranje Kariernih centrov na 
univerzah iz projektnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 
SKLEP 17 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da zagotovi nadaljnjo delovanje podporne vsebine za področje 
poučevanja za univerze iz projektnih sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport. 
 

SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poudarja pomen delovanja Kariernih 
centrov in podporne vsebine za področje poučevanja za univerze, ki jih je zaradi 
širšega javnega pomena smotrno financirati kot redno dejavnost in predlaga 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da dolgoročno zagotovi sistemsko 
ureditev financiranja.  
 
 

AD 7. PONOVNA OBRAVNAVA PROBLEMA 15 % SOFINANCIRANJA EVROPSKIH PROJEKTOV 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije in Službo 
vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v naslednjem 
programskem obdobju izvajanja programov evropskega teritorialnega sodelovanja 
ukine delež sofinanciranja sredstev obvezne nacionalne soudeležbe na strani 
slovenskih projektnih partnerjev in zagotovi stoodstotno financiranje čezmejnih 
programov sodelovanja, v katerih sodeluje Republika Slovenija. 
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SKLEP 20 
Zaradi oteženega nastopanja na razpisih iz okvira čezmejnega sodelovanja, ki ga 
slovenskim univerzam povzroča zahtevano petnajstodstotno sofinanciranje, 
Rektorska konferenca ponovno poziva Vlado Republike Slovenije in Službo vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da spremeni Uredbo o 
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja v 
Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020, tako da bo odpravljena 
zahteva, ki slovenskim partnerjem nalaga zagotavljanje sredstev za slovensko 
nacionalno soudeležbo pri financiranju projektov, kar bo prispevalo k: 
‐ prijavljanju na nove razpise in s tem povečanju učinkovitosti črpanja EU sredstev 

oziroma sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj,  
‐ izvedbi projektov v višini dodeljenih sredstev EU oziroma sredstev Evropskega 

sklada za regionalni razvoj.  
 
 

AD 8. NAČRT S, OA2020 IN ESAC TER DORA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 21 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije bo vzpostavila sodelovanje z Javno 
agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije glede spreminjanja 
znanstvenega komuniciranja in vrednotenja raziskovalne dejavnosti z namenom 
usklajenega delovanja.  
 
Sodelovanje Rektorske konference bo koordinirala Delovna skupina za spreminjanje 
sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije zadolži Delovno skupino za spreminjanje 
sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in komuniciranja, da čimprej pristopi k  
pripravi izhodišč novega sistema vrednotenja raziskovalne dejavnosti in minimalnih 
standardov za izvolitev v nazive. 
 

SKLEP 22 
Najpomembnejša financerja raziskovalne dejavnosti univerz Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Evropska komisija načrtujeta začetek 
izvajanja Načrta S s 1. januarjem 2020 (Agencija) oziroma 1. januarjem 2021 (Komisija 
v okvirnem programu Obzorje Evropa), zato bodo univerze načrtovale in izvedle 
aktivnosti za podporo raziskovalcem pri izpolnjevanju Načrta S.  
 
Dejavnosti bo usklajevala Delovna skupina za spreminjanje sistema vrednotenja 
znanstvenega publiciranja in komuniciranja. 

 
SKLEP 23 

Univerze bodo organizirale obveščanje raziskovalcev o Načrtu S in deklaraciji DORA 
na način, da bodo informacije dosegle vse raziskovalce, ki bodo tudi imeli možnost 
odziva.  
 
Univerze naj poročilo o pripombah raziskovalcev pošljejo sekretarju Rektorske 
konference Republike Slovenije mag. Frenku Mavriču do 7. junija 2019 za obravnavo 
na seji Rektorske konference dne 28. junija 2019. 
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SKLEP 24 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Javni agenciji za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije razširitev namembnosti javnega razpisa za 
sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v sofinanciranje 
preoblikovalnih pogodb za znanstveno literaturo z založniki (plačilo odprtosti objav 
raziskovalcev in pravica branja založnikovih revij, Publish And Read - PAR). 
 

SKLEP 25 
Sklep številka 4412-35/2017, sprejet na 7. redni seji Rektorske konference Republike 
Slovenije z dne 8. 5. 2017 in sklep številka 4412-44/2017, sprejet na 8. redni seji 
Rektorske konference Republike Slovenije z dne 11. 7. 2017, se potrdita kot osnovna 
izhodišča za pogajanja z znanstvenimi založniki za naslednje pogodbeno obdobje. 
 
Osnovna izhodišča so: 
- plača se odprto dostopnost člankov zaposlenih na članih konzorcija (v funkciji 

corresponding author) v revijah založnika brez neposrednih finančnih posledic za 
univerze, 

- omogočeno brezplačno branje vseh založnikovih revij, 
- zagotovljena pravica do besedilnega in podatkovnega rudarjenja v revijah 

založnika. 
 
Za osnovna izhodišča in druge vidike dogovora z založnikom se sklene ena 
preoblikovalna pogodba. 
 
 

AD 9. SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ŠTUDENTOV V RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 26 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ministrstva, pristojna za zdravje in za 
visoko šolstvo, poziva, naj okrepijo skrb za duševno zdravje študentov, predvsem z 
zagotovitvijo večjih kapacitet za obravnavo v okviru študentskih dispanzerjev.  
 
 

AD 10. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 

a. Poročila o delu 
 

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

SKLEP 27 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga univerzam, da na podlagi 
dokumenta »Pregled nalog prijavno-sprejemnega postopka v študijskem letu 
2019/2020 za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe 
na javnih visokošolskih zavodih in koncesioniranih študijskih programih« proučijo 
učinke prehoda na eVŠ modul za visokošolski izbirni postopek (eVŠ-VIP). 
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ab. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 28 
Rektorska konferenca Republike Slovenije ponovno poziva Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, da univerzam omogoči dostop do baze podatkov iz 
raziskave Evroštudent za njihove študente.  

 
SKLEP 29 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s problematiko sodelovanja v 
raziskavi EVROŠTUDENT VII.  

 
SKLEP 30 

Rektorska konferenca Republike Slovenije prosi Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, da pooblasti visokošolske izobraževalne zavode za izvedbo analize za svoje 
diplomante na podlagi obstoječih statističnih podatkov in enotne metodologije, vsaj za 
čas do vzpostavitve nacionalnega sistema spremljanja zaposljivosti in zaposlenosti 
diplomantov.  

 
SKLEP 31 

Rektorska konferenca Republike Slovenije pooblasti Delovno skupino za razvoj 
kulture kakovosti slovenskih univerz, da pripravi podlage za enotno metodologijo za 
zajem in analizo podatkov o diplomantih.  

 
SKLEP 32 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira sodelovanje članic Rektorske 
konference Republike Slovenije v aktivnostih za oblikovanje konzorcija in pripravo 
vloge na razpis za Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja 
2020.  
 
Pripravo prijave koordinira Univerza v Ljubljani. 

 
SKLEP 33 

 
Na 8. redno sejo Rektorske konference Republike Slovenije se povabi predstavnike 
Rektorske konference Republike Slovenije, ki so člani v svetu Nacionalne agencije 
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 
 

b. Spremembe članstva  
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 34 
Rektorska konferenca Republike Slovenije,  na predlog Univerze v Mariboru, imenuje v 
Delovno skupino za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz prof. dr. Marino 
Tavčar, prorektorico za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru. 

 
SKLEP 35 

Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Mariboru, razreši izr. 
prof. dr. Lučko Lorber s položaja članice Delovne skupine za razvoj kulture kakovosti 
slovenskih univerz. 
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SKLEP 36 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Ljubljani, imenuje v 
Delovno skupino za pripravo predloga zakona o univerzi prof. dr. Barbaro Novak, 
prorektorico Univerze v Ljubljani za področje študijskih zadev. 

 
SKLEP 37 

Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Ljubljani, imenuje v 
Delovno skupino za prenovo vpisa na slovenskih univerzah prof. dr. Barbaro Novak, 
prorektorico Univerze v Ljubljani za področje študijskih zadev. 

 
 

SKLEP 38 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Ljubljani, imenuje v 
Delovno skupino za rabo jezikov v visokem šolstvu prof. dr. Barbaro Novak, 
prorektorico Univerze v Ljubljani za področje študijskih zadev. 
 
 

SKLEP 39 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Novi Gorici, razreši 
Renato Kop s položaja članice Skupine za informacijske in komunikacijske tehnologije 
in za novega člana imenuje prof. dr. Andreja Filipčiča. 
 
 

AD 11. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
 

a. Pobuda za prevetritev metodologije ocenjevanja projektnih prijav 
 
Pod točko ni bil sprejet sklep. Prevetritev metode ocenjevanja projektnih prijav je vključena v 
pripravo sprememb sistema vrednotenja raziskovalne dejavnosti, pri kateri bo sodelovala 
Delovna skupino za spreminjanje sistema vrednotenja znanstvenega publiciranja in 
komuniciranja. 
 
 

AD 12. RAZNO 
 

a. Problematika habilitacij s področja psihologije na zasebnih visokošolskih 
zavodih 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 40 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s problematiko habilitacij s 
področja psihologije na zasebnih visokošolskih zavodih.  
 

b. “Universities for Enlightenment” - pro-Europe campaign for the EU elections 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 41 
Rektorska konferenca Republike Slovenije  se pridružuje pozivu “Universities for 
Enlightenment” - pro-Europe campaign for the EU elections pri opozarjanju na 
pomembnost prihajajočih evropskih volitev in bo sodelovala v predvidenih 
aktivnostih.  
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c. Zamenjava predstavnika v delovni skupini MIZŠ za pripravo novele Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 42 
Rektorska konferenca Republike Slovenije obvesti Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da sklep št. 4412-102/2018, sprejet na 4. redni seji z dne 21. 9. 2018, o 
zamenjavi predstavnika v delovni skupini Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport za pripravo novele Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ostaja veljaven. 
 

d. Imenovanje predstavnika v organizacijski odbor projekta EUA Study on 
Scholarly Read & Publish Agreements 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 43 
Rektorska konferenca Republike Slovenije, na predlog Univerze v Ljubljani,  imenuje 
dr. Mojco Kotar v organizacijski odbor projekta EUA Study on Scholarly Read & 
Publish Agreements. 
  

e. Informacija o prijavah za članstvo v Rektorski konferenci KRS s strani Univerze 
v Novem mestu in Nove univerze 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 44 
Rektorska konferenca Republike Slovenije naproša Univerzo v Ljubljani in Univerzo v 
Mariboru, da na svojih pravnih fakultetah pridobijo pravni nasvet glede določbe 29. 
člena Zakona o visokem šolstvu. 
 

f. Poročilo o 4. rektorskem forumu jugovzhodne Evrope in zahodnega Balkana 
 

SKLEP 45 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s poročilom o udeležbi rektorja 
Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igorja Papiča, na 3. in 4. rektorskem forumu jugovzhodne 
Evrope in zahodnega Balkana v Mostarju v Podgorici, na katerem se je  
‐ sprejelo  poslovnik o delu,  
‐ podpisalo medinstitucionalni sporazum o akademskem sodelovanju, 
‐ imenovalo sekretariat za mandat štirih let, ki ga vodi Univerza  v Ljubljani, 
‐ imenovalo predsednika foruma prof. dr. Igorja Papiča, rektorja Univerze v Ljubljani, 

za mandat enega leta. 
 

g. Informacija o sodelovanju med Komisijo Republike Slovenije za medicinsko 
etiko in Univerzo v Ljubljani 

 
SKLEP 46 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z informacijo Univerze v 
Ljubljani, da je za izdajanje soglasij k znanstvenoraziskovalnim projektom s področja 
zdravstva po Zakonu o zdravstveni dejavnosti pristojna Komisija Republike Slovenije 
za medicinsko etiko, zato je Univerza v Ljubljani preklicala delovanje lastne komisije. 
 
Zapisal: 
Mag. Frenk Mavrič, l.r.     Prof. dr. Danilo Zavrtanik, l.r. 
Sekretar RKRS      Predsednik RKRS 


