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Številka: 4413-10/2019 
Koper, 17. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R E D L A G A N I  S K L E P I  8 .  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:  27. september 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: prof. dr. Štefko Miklavič, prorektor za znanstveno-raziskovalno in 
razvojno dejavnost UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja UP FAMNIT, g. Viljem Tisnikar, 
direktor UP ŠD in mag. Frenk Mavrič, sekretar RKRS. 
 
Univerza v Ljubljani: prof. dr. Matjaž Krajnc, prorektor, prof. dr. Barbara Novak, prorektorica, 
prof. dr. Tanja Dmitrović, prorektorica, Laura Koudela, predsednica ŠS UL. 
 
Univerza v Mariboru: prof. dr. Janja Hojnik , prorektorica za kakovost, kadre in pravne 
zadeve in Jože Furman, vodja kabineta. 
 
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. 
 
MIZŠ: dr. Jernej Štromajer, državni sekretar in ga. Mateja Tilia, vodja Sektorja za investicije v 
visokošolsko in znanstveno infrastrukturo, Direktorat za investicije.    
 
OKS-ZŠZ: g. Bogdan Gabrovec, predsednik in g. Zoran Kačičnik, član izvršnega odbora, 
OKS-ZŠZ. 
 
Delovna skupina RKRS za vprašanja športnikov študentov in univerzitetnega športa mag. 
Patrik Peroša, predsednik, Delovna skupina za vprašanja športnikov študentov in 
univerzitetnega športa. 
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Nova Univerza: prof. dr. Peter Jambrek, rektor, ga. Nina Pegan, mag. prava, direktorica in 
ga. Maša Nemec, dipl. pravnica, glavna tajnica, nova univerza 
 
Univerza v Novem mestu: prof. dr. Marjan Blažič, rektor in g. Miloš Šuštar, tajnik. 
 
NAKVIS: prof. dr. Ivan Svetlik, član sveta in prof. dr. Marjan Mernik, član sveta  
 
Skupina za koordinacijo konzorcijev CTK: mag. Miro Pušnik, direktor CTK. 
 
 
SPREJETI DNEVNI RED:  
1. Potrditev dnevnega reda seje (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
2. Potrditev zapisnikov (poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik):  

‐ 7. redna seja z dne 26. 4. 2019 
‐ 9. dopisna seja z dne 6. 6. 2019 do 7. 6. 2019 
‐ 10. dopisna seja z dne 16. 8. 2019 do 19. 8. 2019 

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

4. Športna vzgoja na univerzah (poročevalec: Bogdan Gabrovec) 
5. Pobuda za ustanovitev Centra znanosti (poročevalec: dr. Jernej Štromajer) 
6. Obravnava vlog za sprejem v članstvo v Rektorski konferenci RS 

6.1. Vloga Nove univerze za članstvo v Rektorski konferenci RS (poročevalec: 
poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

6.2. Vloga Univerze v Novem mestu za članstvo v Rektorski konferenci RS (poročevalec: 
poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 

7. Problematika financiranja projektov zaradi povišanja plač v javnem sektorju (poročevalec: 
prof. dr. Štefko Miklavič) 

8. 38. člen ZVIS – pogoji za vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje z 
opravljeno poklicno maturo ter izpitom iz enega od predmetov splošne mature 
(poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 

9. Predlog za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 
(poročevalec: prof. dr. Zdravko Kačič) 

10. Predlog ukrepov za povečanje ponudbe in dostopnosti študentskih sob za študente 
Univerze na Primorskem in študente drugih univerz v RS (poročevalec: g. Viljem 
Tisnikar) 

11. Pobuda za uveljavitev Dneva slovenske univerze (poročevalec: prof. dr. Igor Papič) 
12. Sodelovanje med Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu in univerzami 

(poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
13. Poročilo v zvezi s pogajanji z založniki mednarodne znanstvene literature (mag. Miro 

Pušnik) 
14. Delovne skupine 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  - Zaključno 
poročilo o izvedbi nacionalne konference RKRS z naslovom »Transformacija 
izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije« in potrditev razdelilnika stroškov 
(poročevalka: prof. dr. Tanja Dmitrović) 

15. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS 
a. Sodelovanje med Slovaško rektorsko konferenco in Rektorsko konferenco RS 

(poročevalec: prof. dr. Danilo Zavrtanik) 
16. Razno 

a. Plačilo Slovenski znanstveni fundaciji za objavo v zborniku (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 8. redne seje z dne 27. 
9. 2019. 
 
 

AD 2. POTRDITEV ZAPISNIKOV: 
‐ 7. REDNA SEJA Z DNE 26. 4. 2019 
‐ 9. DOPISNA SEJA Z DNE 6. 6. 2019 DO 7. 6. 2019 
‐ 10. DOPISNA SEJA Z DNE 16. 8. 2019 DO 19. 8. 2019 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 2 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 7. redne seje z dne 26. 4. 
2019. 
 

SKLEP 3 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 9. dopisne seje, ki je 
potekala od 6. 6. 2019 do 7. 6. 2019. 
 

SKLEP 4 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje zapisnik 10. dopisne seje, ki je 
potekala od 16. 8. 2019 do 19. 8. 2019. 
 
 

AD 3. PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV SEJ NAVEDENIH POD TOČKO 2 DNEVNEGA REDA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednje sklepe: 
 

SKLEP 5 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
7. redne seje z dne 26. 4. 2019.  
 

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

SKLEP 7 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja z realizacijo sprejetih sklepov 
10. dopisne seje, ki je potekala od 16. 8. do 19. 8. 2019. 
 
 

AD 4. ŠPORTNA VZGOJA NA UNIVERZAH 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 8 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira uvedbo športa  kot izbirne vsebine 
za študente prvih letnikov ter poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da 
za namen povečanja obsega športne dejavnosti na univerzah zagotovi povečanje 
njenega financiranja kot tudi vlaganj v univerzitetno športno infrastrukturo. 
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AD 5. POBUDA ZA USTANOVITEV CENTRA ZNANOSTI 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 9 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije izraža podporo projektu za ustanovitev 
Centra znanosti, ki bo kot center vseslovenske znanosti prispeval k promociji in 
vključenosti znanstvenoraziskovalnih dosežkov in vsebin tudi drugih regij v Sloveniji.   
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poudarja odgovornost Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, da v strategiji razvoja slovenskega visokošolskega in 
raziskovalnega prostora opredeli potrebne strateške projekte, ki bodo zagotavljali 
sorazmeren razvoj regij v Sloveniji.     
 
 

AD 6. OBRAVNAVA VLOG ZA SPREJEM V ČLANSTVO V REKTORSKI KONFERENCI RS 
AD 6.1 VLOGA NOVE UNIVERZE ZA ČLANSTVO V REKTORSKI KONFERENCI RS 
AD 6.2 VLOGA UNIVERZE V NOVEM MESTU ZA ČLANSTVO V REKTORSKI KONFERENCI RS 

 
Po predstavitvi obeh vlog za članstvo v Rektorski konferenci RS je predsednik prekinil točko 
6 dnevnega reda in z dogovorom navzočih članov sprejel odločitev, da se z obravnavo točke 
nadaljujejo ob sklicu nadaljevanja seje 
 
 

AD 7. PROBLEMATIKA FINANCIRANJA PROJEKTOV ZARADI POVIŠANJA PLAČ V JAVNEM 

SEKTORJU 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
 

SKLEP 10 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da s 
problematiko financiranja projektov zaradi povečanja stroškov plač in drugih 
stroškov, ki so posledica sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju, seznani vsa ministrstva, ki so vključena v financiranje raziskovalnih 
projektov in programov. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, da 
zagotovi dodatna proračunska sredstva za pokrivanje dejanskega povišanja stroškov 
plač in možnost prenosa sredstev iz drugih kategorij stroškov na kategorijo stroški 
plač.  
 
 

AD 8. 38. ČLEN ZVIS – POGOJI ZA VPIS NA UNIVERZITETNE ŠTUDIJSKE PROGRAME PRVE 

STOPNJE Z OPRAVLJENO POKLICNO MATURO TER IZPITOM IZ ENEGA OD PREDMETOV 

SPLOŠNE MATURE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
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SKLEP 11 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije opozarja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da je določanje vpisnih pogojev za vstop v terciarno izobraževanje v 
okviru avtonomije visokošolskih zavodov v pristojnosti univerz oziroma njenih članic, 
pri čemer ugotavljamo, da trenutno akreditirani vpisni pogoji niso v nasprotju z 
drugim odstavkom 38. člena Zakona o visokem šolstvu, saj ti niso sporni ne z vidika 
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in ne z vidika 
pristojnega ministrstva ter Vlade Republike Slovenije, ki potrdi vsakoletni razpis za 
vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. 
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport, da v postopku priprave sprememb in dopolnitev Zakona o visokem 
šolstvu spremeni 38. člen tako, da se glasi:  
 
»V visokošolski študij prve stopnje in enovit magistrski študij se lahko vpiše, kdor je 
opravil maturo. 
 
V študij po univerzitetnem študijskem programu in enovitem magistrskem študijskem 
programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše, kdor je opravil 
splošno maturo ali enakovreden zaključek, lahko pa tudi, kdor je opravil poklicno 
maturo ali enakovreden zaključek po programu za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe z  ustreznega strokovnega področja oziroma področij ter izpit iz enega od 
predmetov splošne mature.  
 
Ustreznost področja oziroma področij programov za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe ter predmet splošne mature iz prejšnjega odstavka se določita s študijskim 
programom. 
 
V študij po visokošolskem strokovnem študijskem programu se lahko vpiše tudi, kdor 
je opravil poklicno maturo ali enakovreden zaključek po programu za pridobitev 
srednje strokovne izobrazbe s področja oziroma področij, določenih s študijskim 
programom. 
 
S študijskim programom se lahko kot pogoj za vpis določijo tudi posebna znanja, 
spretnosti, posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti. 
 
Umetniška akademija lahko s svojim študijskim programom določi, da se v študij 
vpiše tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega, drugega oziroma četrtega odstavka 
tega člena, izkazuje pa izjemno umetniško nadarjenost.« 
 

Obrazložitev: 
 
Predlog je pripravljen na podlagi naslednjih ugotovitev: 
‐ Zakon o visokem šolstvu nikjer ne opredeljuje vpisnih pogojev v enovit magistrski študij. 

Glede na akreditirane študijske programe in prakso določanja vpisnih pogojev in meril za 
izbiro v primeru omejitve vpisa, sodi ta materija v ta člen. 

‐ Ugotavlja se, da delovna telesa na nekaterih institucijah (RIC in NAKVIS) določbo 38. 
člena Zakona o visokem šolstvu, zlasti trenutni drugi stavek drugega odstavka tega 
člena, razumejo kot izrecno prepoved, da bi visokošolski zavodi sami opredelili 
ustreznost srednješolske strokovne izobrazbe, pridobljene po različnih strokovnih 
področjih. Zato se predlaga, da se v členu uporabljena beseda »istega« črta in nadomesti 
z besedo »ustrezno« oziroma besedno zvezo »ustrezna področja«, povsod, kjer je to v 
členu relevantno. 
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‐ Člen ni povsem jasen glede opredelitev, ali gre za splošno ali poklicno maturo, zato je 
povsod, kjer je med njima določena razlika glede izpolnjevanja pogojev za vpis, 
nedvoumno zapisano, za katero vrsto mature gre. 

‐ Člen se nikjer ne opredeli do zaključkov srednjega izobraževanja, pridobljenih v prejšnjih 
sistemih, pred uveljavitvijo matur, ter do enakovrednih zaključkov srednjega 
izobraževanja v tujini, kar je pomembno z vidika internacionalizacije visokega šolstva in 
dostopa tujcev do naših študijskih programov, zato se je člen dopolnil tudi v tem delu. 

 
Predlagamo, da se kot pogoj omogoči tudi preverjanje posebnih znanj in spretnosti, ki jih 
trenutno ni mogoče preverjati s sprejemnimi izpiti. 
 
 

AD 9. PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE PROCESA INTERNACIONALIZACIJE SLOVENSKEGA 

VISOKEGA ŠOLSTVA 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 12 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije seznanja Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, da se univerze srečujejo s številnimi zakonodajnimi ovirami pri 
uresničevanju procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja pobudo Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, da se v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, 
državnimi organi in univerzami nemudoma pristopi k spremembi ustrezne zakonodaje 
za uspešno uresničevanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva, 
ki bo sledila zgledu zakonodajne ureditve uspešnih držav članic Evropske unije.       
 

SKLEP 13 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s predlogom spremembe 38. 
člena in 44. člena Zakona o tujcih, ki ga je pripravila Univerza v Mariboru in ga 
posreduje v nadaljnjo usklajevanje univerzam članicam Rektorske konference 
Republike Slovenije. 
 
Usklajevanje priprave predloga spremembe 38. člena in 44. člena Zakona o tujcih vodi 
Univerza v Mariboru. 
 
 

AD 10. PREDLOG UKREPOV ZA POVEČANJE PONUDBE IN DOSTOPNOSTI ŠTUDENTSKIH SOB 

ZA ŠTUDENTE UNIVERZE NA PRIMORSKEM IN ŠTUDENTE DRUGIH UNIVERZ V RS 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 

 
 
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport ter Ministrstvu za finance, da: 
‐ preučita možnost uvedbe davčne olajšave na dohodke fizičnih oseb iz oddajanja 

premoženja v najem na način, da se iz davčne osnove izvzame 6.000 EUR 
dohodkov letno v primeru, da so ti dohodki doseženi z oddajanjem sob študentom 
pod predpisanimi pogoji in/ali 



  Stran 7 od 8 

‐ predlagata druge ukrepe, ki bodo ustavili trend izenačevanja študentov in turistov: 
najemanja prenočišč za redne študente v Sloveniji pod enakimi pogoji, kot 
prenočišča najemajo turisti iz bogatejših držav preko platform Booking.com, 
Airbnb.com in podobnih. 

 
 
AD 11. POBUDA ZA UVELJAVITEV DNEVA SLOVENSKE UNIVERZE 

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 15 
I. 

Rektorska konferenca Republike Slovenije podaja pobudo za uzakonitev Dneva 
slovenske univerze za državni praznik, ki se ga obeležuje vsako leto na dan 23. julija.  
 

II. 
Rektorska konferenca Republike Slovenije predlaga, da Vlada Republike Slovenije v 
zakonodajno proceduro vloži spremembo Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v 
Republiki Sloveniji. 
 
 

AD 12. SODELOVANJE MED NACIONALNO AGENCIJO RS ZA KAKOVOST V VISOKEM 

ŠOLSTVU IN UNIVERZAMI 
 
Pod točko ni bil sprejet noben sklep. 
 
 

AD 13. POROČILO V ZVEZI S POGAJANJI Z ZALOŽNIKI MEDNARODNE ZNANSTVENE 

LITERATURE 
 
Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

SKLEP 16 
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznanja s poročilom Skupine za 
koordinacijo konzorcijev CTK glede pogajanj z založniki mednarodne znanstvene 
literature. 
 

SKLEP 17 
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Institut informacijskih znanosti 
(IZUM), da se v čim krajšem času zagotovi možnost analiz odprtega publiciranja 
raziskovalcev v bibliografijah raziskovalcev v sistemu COBISS za potrebe pogajanj z 
založniki ter za preverjanje skladnosti objav z različnimi javnimi razpisi za financiranje 
raziskovalne dejavnosti. 
 
 

AD 14. DELOVNE SKUPINE RK RS 
 

a. Poročila o delu 
aa. Delovna skupina za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  

 
Člani so glasovali in sprejeli naslednja sklepa: 
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SKLEP 18 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi 
nacionalne konference z naslovom »Transformacija izobraževalnega procesa v dobi 
digitalizacije«, ki je potekala na Univerzi v Novi Gorici v Vipavi dne 23. 5. 2019.  
 

SKLEP 19 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrjuje delitev stroškov med univerzami za 
organizacijo in izvedbo nacionalne konference z naslovom »Transformacija 
izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije« z dne 23. 5. 2019: 
 

Univerza Delež (%) Višina stroška (v EUR) 

Univerza v Ljubljani 40 2.057,55 

Univerza v Mariboru 30 1.543,16 

Univerza na Primorskem 20 1.028,77 

Univerza v Novi Gorici 10 514,39 

Skupaj 100 5.143,87 

  
Obrazložitev: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije je na 3. redni seji z dne 29. 6. 2018 sprejela sklep 
št. 4412-65/2018, s katerim je bilo določeno, da se za izvedbo nacionalne konference z 
naslovom »Transformacija izobraževalnega procesa v dobi digitalizacije« v višini od 
10.000,00 EUR do največ 15.000,00 EUR zagotovijo sredstva v naslednjih deležih:  
‐ Univerza v Ljubljani 40 %, 
‐ Univerza v Mariboru 30 %, 
‐ Univerza na Primorskem 20 %, 
‐ Univerza v Novi Gorici 10 %. 
 
 

AD 15. POBUDE IN PREDLOGI ČLANOV REKTORSKE KONFERENCE RS 
a. Sodelovanje med Slovaško rektorsko konferenco in Rektorsko konferenco 

RS 
 
Obravnavo točke se prenese na naslednjo sejo.  
 
 

AD 16. RAZNO 
a. Plačilo Slovenski znanstveni fundaciji za objavo v zborniku 
 

Člani so glasovali in sprejeli naslednji sklep: 
 

 
SKLEP 20 

Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva Slovensko znanstveno fundacijo, da 
soustanoviteljice univerze kot javne zavode s področja visokega šolstva vključuje v 
vse svoje aktivnosti brez predvidene finančne participacije.  
 
 
 
Pripravil: 
Mag. Frenk Mavrič, l.r.     Prof. dr. Danilo Zavrtanik, l.r.   
Sekretar RKRS      Predsednik RKRS   
    
 


