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Ad. 1 – Potrditev dnevnega reda  
 
Rektorska konferenca RS je sprejela  
 
SKLEP 1 
Rektorska konferenca RS potrjuje naslednji dnevni r ed 9. seje: 
 
1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Potrditev zapisnika 9. seje RK RS z dne 2. novembra 2009 (poročevalec prof. dr. Rado 

Bohinc, predsednik Rektorske konference RS) 
3. Zakon o univerzi (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, Predsednik rektorske konference RS)  
4. Sodelovanje med univerzami RK RS pri izvajanju akademskih dejavnosti in mobilnosti 

(poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske konference RS) 
5. Evalvacijski postopki na ARRS (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, Predsednik rektorske 

konference RS) 
6. Financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti univerz (poročevalec prof. dr. Rado Pišot, 

prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost UP) 
7. Akreditacija študijskih programov in sprememb študijskih programov (poročevalec prof. dr. 

Ivan Rozman, rektor UM) 
8. Zaupnost rezultatov in podatkov študentske ankete o ocenjevanju visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske konference RS) 
9. Plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje študentov na kliničnem oziroma 

praktičnem usposabljanju (poročevalec izr. prof. dr. Roberto Biloslavo, prorektor za študijske 
zadeve) 

10. Kriteriji za članstvo v RK RS (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske 
konference RS) 

11. Poročilo o delu Rektorske konference RS v mandatnem obdobju predsedovanja Univerze 
na Primorskem (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Rektorske konference RS) 

12. Predaja predsedovanja Rektorske konference RS in imenovanje vodstva za mandatno 
obdobje 2010 – 2012 (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, Predsednik rektorske konference 
RS) 

13. Razno –  
a) Pobuda za imenovanje ekspertne delovne skupine visokošolskih partnerjev za pripravo 
predloga za vzpostavitev nacionalnega prostodostopnega repozitorija (poročevalec prof. dr. 
Rado Pišot, prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno dejavnost UP)  
b) Problematika odvzema dovoljenj za vzajemno katalogizacijo s strani Inštituta 
informacijskih znanosti (poročevalec prof. dr. Ivan Rozman, rektor UM) 

 
Ad. 2 – Potrditev zapisnika 9. seje RK RS z dne 2. novembra 2009 na Univerzi na 
Primorskem 
 
Rektorska konferenca RS je brez razprave sprejela naslednji  
 
SKLEP 2 
Rektorska konferenca RS potrjuje zapisnik 9. seje z  dne 2. novembra 2009 na Univerzi na 
Primorskem. 
 
Ad. 3 – Zakon o univerzi  
 
Rektorska konferenca RS je sprejela naslednji 
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SKLEP 3  
Rektorska konferenca RS ugotavlja,  
- da je Mednarodna konferenca »Organiziranje in uprav ljanje sodobne univerze«, ki jo 

je organizirala 6. novembra 2009 v Portorožu, potrd ila nujnost vzpostavitve evropsko 
primerljivega sistemskega okvira za delovanje unive rz v Sloveniji, 

- da je v slovenskem visokošolskem sistemu trenutno p recej odprtih vprašanj, ki 
zahtevajo čimprejšnje reševanje. 

 
SKLEP 4 
Rektorska konferenca RS sprejme stališ ča,  
- da sodi vprašanje avtonomije upravljanja in notranj e organiziranosti univerze ter 

pravni položaj njenih enot v pristojnost univerze v  katero zakon ne sme posegati kar 
pomeni, da univerze samostojno urejajo vprašanja po vezana z notranjo organizacijo 
in delovanjem; to vklju čuje tudi dolo čitev pravnega položaja njenih enot,  

- da je v Sloveniji potrebno v najkrajšem času začeti partnerski dialog o novem zakonu 
o univerzi. 

 
SKLEP 5 
Rektorska konferenca RS poziva Ministrstvo za visok o šolstvo, znanost in tehnologijo, 
da na osnovi dokumenta, ki ga je pripravila Rektors ka konferenca RS, sproži postopke za 
usklajevanje in sprejem Zakona o univerzi.   
 
 
Ad. 4 – Sodelovanje med univerzami RK RS pri izvaja nju akademskih dejavnosti in 
mobilnosti 
 
Rektorska konferenca RS je ob koncu razprave sprejela naslednji    
 
SKLEP 6 
Rektorska konferenca RS poudarja pomen vsestranskeg a in kontinuiranega sodelovanja 
slovenskih univerz na podro čju izobraževalne in raziskovalne dejavnosti s cilje m 
odpraviti ovire pri izvajanju razli čnih akademskih dejavnosti in mobilnosti študentov, 
visokošolskih u čiteljev in raziskovalcev v slovenskem visokošolskem  prostoru. 
 
SKLEP 7 
Rektorska konferenca RS priporo ča univerzam članicam, da uresni čujejo aktivnosti v 
skladu s Sporazumom o izmenjavi študentov z dne 14.  11. 2005 in Priporo čili univerzam 
glede medsebojnega sodelovanja visokošolskih u čiteljev in raziskovalcev pri izvajanju 
razli čnih akademskih dejavnosti, sprejetimi na 6. redni s eji Rektorske konference RS 19. 
novembra 2009. 
 
SKLEP 8 
Za usklajevanje vprašanj medsebojne izmenjave visok ošolskih u čiteljev, raziskovalcev in 
študentov Rektorska konferenca RS oblikuje koordina cijski odbor, v katerega vsaka 
univerza imenuje svojega predstavnika. 
 
Ad. 5 – Evalvacijski postopki na ARRS 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 9 
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Rektorska konferenca RS izraža nezadovoljstvo nad d elovanjem Javne agencije RS za 
raziskovalno dejavnost (ARRS) in pri tem poudarja,  
- da postopki ocenjevanja prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov, ki jih 

razpisuje ARRS in ocenjuje Ob časno strokovno telo za ocenjevanje prijav, vzbujajo  
utemeljene pomisleke glede njihove transparentnosti  in skladnosti s splošnimi pravili 
javnega naro čanja ter pravili za prepre čevanje navzkrižja interesov, 

- da je nesprejemljivo, da se je z javnim razpisom za  (so)financiranje raziskovalnih 
projektov v letu 2010 – razpis v letu 2009, razpisa l obseg v višini 16.000.000,00 EUR, 
medtem ko je bila okvirna višina razdeljenih sredst ev odobrenih projektov okoli 
7.000.000,00 EUR,    

- da je sporno tudi dejstvo, da je bilo na predmetnem  razpisu dolo čeno število 
projektov avtomati čno uvrš čenih v drugo fazo postopka brez podatka o imenu 
prijavitelja in naslovu projekta. 

 
SKLEP 10 
Rektorska konferenca RS poziva ARRS k obrazložitvi vprašanj povezanih z razpisom za 
(so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 20 10 – Razpis v letu 2009 (Ur. l. Št 63/09) 
in ocenjevanjem prijav na razpis. 
 
SKLEP 11 
Rektorska konferenca RS poziva Ministrstvo za visok o šolstvo, znanost in tehnologijo 
(MVZT), da ugotovi ali je v postopku javnega razpis a za (so)financiranje raziskovalnih 
projektov za leto 2010 – Razpis v letu 2009 (Ur. l.  Št 63/09) in ocenjevanja prijav prišlo do 
morebitnih nepravilnosti in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa. 
 
SKLEP 12 
Rektorska konferenca RS poziva Ministrstvo za visok o šolstvo znanost in tehnologijo in 
Javno agencijo RS za raziskovalno dejavnost, da pri  kadrovanju v znanstvene svete 
Javne agencije RS za raziskovalno dejavnost vklju či tudi slovenske univerze. 
 
Ad. 6 – Financiranje raziskovalne in razvojne dejav nosti univerz 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
  
SKLEP 13 
Rektorska konferenca RS poudarja,   
- da je sedanji sistem financiranja raziskovalne in r azvojne dejavnosti na univerzah 

neustrezno urejen, 
- da so za opravo nesorazmerja pri financiranju razis kovalne in razvojne dejavnosti na 

univerzah potrebni dolgoro čni sistemski ukrepi, med katere sodi tudi sprememba  
nacionalne raziskovalno-razvojne strategije in podr očne zakonodaje, 

- da se z vidika financiranja visokošolskega u čitelja obravnava obenem kot  
raziskovalca, 

- je med teko čimi ukrepi potrebno zagotoviti orodja, ki bodo omog očala razvoj novih 
podro čij in vstop novih raziskovalcev oziroma raziskovaln ih skupin med trajanjem 
financiranja raziskovalnih programov, 

- da je potrebno zagotoviti tudi finan čna sredstva za amortizacijo raziskovalne opreme, 
ki se uporablja za pedagoške namene, 

- da ARRS s svojimi razpisi za sofinanciranje razisko valnih projektov omogo ča 
izvajanje raziskav v zelo majhnem finan čnem obsegu,   
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- da univerzitetne raziskovalne skupine zaradi pedago ških obremenitev ne morejo 
kandidirati za dovolj dodatnih sredstev za raziskov alno delo, saj je delež sredstev 
vezan na število raziskovalnih ur, 

- da letna sredstva za raziskovalno delo visokošolski h učiteljev in asistentov, ki poleg 
pedagoškega opravljajo tudi raziskovalno delo na un iverzi, ne pokrivajo stroškov 
raziskav, 

- da cena raziskovalne ure raziskovalnih programov di skriminira univerze, ker ne 
vsebuje stroškov pasovnega financiranja. Univerze t eh stroškov nimajo poravnanih 
preko Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in  drugih zavodov, kot napa čno 
predpostavlja ARRS, kar povzro ča neutemeljene razliko v vrednotenju raziskovalnega  
dela med univerzami in javnimi raziskovalnimi zavod i. 

 
SKLEP 14 
Ob upoštevanju navedenih ugotovitev Rektorska konfe renca RS poziva Ministrstvo za 
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,  
- da nemudoma, vendar postopno pri čne pove čevati delež sredstev za RR na 

visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji do vred nosti  0.40% DBP do leta 2014, 
- da odpravi nesorazmerja v vrednotenju raziskovalneg a dela med univerzami in 

javnimi raziskovalnimi zavodi, 
- da čimprej oblikuje ekspertno delovno skupino visokošol skih partnerjev za pripravo 

modela stabilnega financiranja raziskovalno-razvojn e dejavnosti univerz. 
 
SKLEP 15 
V primeru oblikovanja ekspertne delovne skupine vis okošolskih partnerjev za pripravo 
modela stabilnega financiranja raziskovalno-razvojn e dejavnosti univerz Rektorska 
konferenca RS imenuje v ekspertno skupino predstavn ike vodstva univerz s podro čja 
raziskovalne dejavnosti.    
 
Ad. 7 – Akreditacija študijskih programov in spreme mb študijskih programov 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 16 
Rektorska konferenca RS sprejme naslednja stališ ča, 
- da morajo biti novi akreditacijski postopki in obra zci za prvo in ponovno akreditacijo 

študijskih programov in visokošolskih zavodov racio nalnejši od sedaj veljavnih ter, 
da se s predpisi dokon čno odlo čanje (najmanj) o manjših spremembah, navedenih v 
sedanjem 24. členu Meril, v skladu z avtonomijo univerz prepusti univerzam, 

- da do sprejema novih Meril ostajajo zavezujo ča obstoje ča Merila za spremljanje, 
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolsk ih zavodov, študijskih programov 
ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in stroko vnega dela, 

- da so rektorji univerz pripravljeni pretehtati možn ost ponovnega sodelovanja na 
Svetu RS za visoko šolstvo le v primeru, da Vlada R S zagotovi nemoteno delovanja 
Sveta RS za visoko šolstvo.   

 
SKLEP 17 
Rektorska konferenca RS poda pobudo Nacionalni agen ciji Republike Slovenije za 
kakovost v visokem šolstvu, da jo že v za četni fazi vklju či v pripravo postopkov in meril 
za zunanje evalvacije in akreditacije ter drugih me ril in predpisov. 
SKLEP 18 
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Rektorska konferenca RS poziva Vlado RS, da v predh odnem obdobju do ustanovitve 
Nacionalne Agencije Republike Slovenije za kakovost  v visokem šolstvu zagotovi 
nemoteno delovanje Sveta RS za visoko šolstvo. 
 
Ad. 8 – Zaupnost rezultatov in podatkov študentske ankete o ocenjevanju visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 19 
Rektorska konferenca RS se seznanja z odlo čbo informacijske pooblaš čenke v zadevi 
odobritve dostopa do informacij javnega zna čaja v primeru rezultatov študentskih 
mnenjskih anket. 
 
SKLEP 20 
Rektorska konferenca RS sprejema stališ če, da je ob upoštevanju zakona o varstvu 
osebnih podatkov in zakona o dostopu do informacij javnega zna čaja, odlo čanje o 
značaju informacije rezultatov študentskih mnenjskih an ket in na činu dostopa to teh 
rezultatov v pristojnosti posamezne univerze.  
 
Ad. 9 – Pla čilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje št udentov na klini čnem 
oziroma prakti čnem usposabljanju 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 21 
Rektorska konferenca RS oblikuje delovno skupino za  pripravo strokovnega predloga za 
reševanje vprašanja obveznega zdravstvenega zavarov anja študentov na klini čnem 
oziroma prakti čnem usposabljanju.   
 
Ad. 10 – Kriteriji za članstvo v RK RS  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 22 
Rektorska konferenca RS se seznanja s kriteriji za članstvo v Rektorski konferenci RS in 
jih sprejema z naslednjimi dopolnitvami: 
- v 3. alineji 3. to čke Pogojev z članstvo se v za četku alineje za besedo »izvajajo« doda 

»lastne«, 
- dikcija 8. alineje 3. to čke Pogojev za članstvo se po novem glasi »delujejo vsaj dve 

leti po za četku izvajanja lastnih študijskih programov«. 
 
Ad. 11 – Poro čilo o delu Rektorske konference RS v mandatnem obdo bju predsedovanja 
Univerze na Primorskem 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 23 
Rektorska konferenca RS se seznanja s poro čilom za mandatno obdobje 2008 – 2010 in 
ga sprejema.  
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Ad. 13 – Razno – Pobuda za imenovanje ekspertne del ovne skupine visokošolskih 
partnerjev za pripravo predloga za vzpostavitev nac ionalnega prostodostopnega 
repozitorija  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 24 
Rektorska konferenca RS naslovi na Ministrstvo za v isoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo pobudo za oblikovanje ekspertne delovne  skupine visokošolskih partnerjev 
za pripravo strokovnih podlag za vzpostavitev nacio nalnega prostodostopnega 
repozitorija. 
 
SKLEP 25 
V primeru oblikovanja ekspertne delovne skupine vis okošolskih partnerjev za pripravo 
strokovnih podlag za vzpostavitev nacionalnega pros todostopnega repozitorija 
Rektorska konferenca RS imenuje v ekspertno skupino  predstavnike univerz s podro čja 
univerzitetne knjižni čne dejavnosti.    
 
Ad. 13 – Razno – Problematika odvzema dovoljenj za vzajemno katalogizacijo s strani 
Inštituta informacijskih znanosti 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 26  
Rektorska konferenca RS se seznanja s problematiko odvzema dovoljenj za vzajemno 
katalogizacijo s strani Inštituta informacijskih zn anosti.  
 
SKLEP 27 
Rektorska konferenca RS zahteva od Ministrstva za v isoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo takojšnjo spremembo Pravilnika o izdaji  dovoljenja za vzajemno 
katalogizacijo. 
 
SKLEP 28 
Rektorska konferenca RS predlaga,  
- da Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnol ogijo, čimprej oblikuje ekspertno 

delovno skupino visokošolskih partnerjev za priprav o sprememb Pravilnika o izdaji 
dovoljenja za vzajemno katalogizacijo, 

- da se pri pripravi sprememb Pravilnika o izdaji dov oljenja za vzajemno katalogizacijo 
vklju či dolo čilo po obnavljanju znanja. 

 
SKLEP 29 
V primeru, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo, zna nost in tehnologijo podprlo predlog za 
oblikovanje ekspertne delovne skupine visokošolskih  partnerjev za pripravo sprememb 
Pravilnika o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogi zacijo, univerze predlagajo v delovno 
skupino po enega predstavnika.  
 
SKLEP 30 
Rektorska konferenca RS poziva Ministrstvo za visok o šolstvo, znanost in tehnologijo, 
da po uradni dolžnosti preveri možnost razveljavitv e odlo čb, izdane s strani Instituta 
informacijskih znanosti glede prenehanje veljavnost i osebnega dovoljenja za vzajemno 
katalogizacijo ter opozori Inštitut informacijskih znanosti, da pravila za odvzem 
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dovoljenja ne morejo veljati za nazaj oziroma za im etnike licence, ki so licenco pridobili 
pred letom 2008 po drugih pravilih.  
 
Ad. 12 – Predaja predsedovanja Rektorske konference  RS in imenovanje vodstva za 
mandatno obdobje 2010 – 2012 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 32  
Za mandatno obdobje 2010 – 2012 Rektorska konferenc a RS imenuje za predsednika 
prof. dr. Danila Zavrtanika, predsednika Univerze v  Novi Gorici. 

 
SKLEP 33  
Za mandatno obdobje 2010 – 2012 Rektorska konferenc a RS imenuje za podpredsednika 
prof. dr. Ivana Rozmana, rektorja Univerze v Maribo ru. 
 
SKLEP 34  
Za mandatno obdobje 2010 – 2012 Rektorska konferenc a RS imenuje za sekretarko Teo 
Stibilj Nemec z Univerze v Novi Gorici.  
 
 
Pripravil/a: 
Frenk Mavrič 
Univerza na Primorskem 


