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Sprejet je bil dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 11. 1. 2008,  
2. Sistem financiranja univerz v RS (uredba o financiranju),  
3. Kriteriji za ustanavljanje univerz v Sloveniji,  
4. Sistemska ureditev izrednega študija - vseživljenjsko učenje,  
5. Priznavanje študijskih obveznosti, opravljenih izven študijskega programa (pred ali po 

vpisu v študijski program, v formalnih ali neformalnih oblikah izobraževanja, v okviru 
matičnega ali drugega visokošolskega zavoda doma ali v tujini), 

6. Razno: 



a. Sofinanciranje razvojnih nalog na področju mednarodnega sodelovanja  v skladu z 
42. in 43. členom Uredbe o javnem financiranju VŠ in drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008,  

b. Obravnava predloga stališč o problematiki univerzitetnega športa, 
c. Pobuda MVZT za pravočasno posredovanje obrazcev za pripravo programov dela 

in poslovnih poročil univerz, 
d. Status Nacionalne komisije za kvaliteto visokega šolstva in njene pobude RK RS, 
e. Pobuda za ureditev vprašanja obračunavanja DDV v evropskih projektih, 
f. Stališča RK RS o ustanovitvi mednarodne evrosredozemske univerze s sedežem v 

Sloveniji, 
g. Absolventski staž. 

 
 
ad. 1 – Potrditev zapisnika - sklepov seje RK RS z dne 11. 1. 2008 
 
Rektorska konferenca je  obravnavala  zapisnik 1. seje RK RS z dne 11.1. 2008 in sprejela: 
 
sklep 1.: RK RS sprejme zapisnik 1. seje RK RS z dn e 11. 1. 2008. 
 
 
ad 2. Sistem financiranja univerz v RS (uredba o financir anju ),  
 
Rektorska konferenca je obravnavala Izhodišča in priporočila za nov način javnega 
financiranja visokošolskih zavodov, članic univerz ter soglasno sprejela: 
 
sklep 2.:  RK RS sprejme Izhodiš ča in priporo čila za nov na čin javnega financiranja 
visokošolskih zavodov, članic univerz, ki so sestavni del tega zapisnika. 
 
 
ad 3. Kriteriji za ustanavljanje univerz v Slovenij i 
 
Rektorska konferenca je obravnavala gradivo Prispevek k opredeljevanju definicije univerze 
in soglasno sprejela sklep: 

 
sklep 3.: RK RS sprejema Prispevek k opredeljevanju  definicije univerze, ki je sestavni 
del tega zapisnika.  
 
sklep 4.: RK RS predlaga pristojnemu ministrstvu , da začne s pripravo zakona o 
univerzi, ki bo redefiniral status univerze iz drža vnega zavoda v avtonomno 
korporacijo in visokošolskim u čiteljem  odpravil položaj javnih uslužbencev; RK RS  
predlaga pristojnemu ministrstvu, da oblikuje strok ovno skupino za pripravo tega 
zakona, v katero bo RK RS predlagala svoje predstav nike.   
 
 
ad 4. Sistemska ureditve izrednega u čenja – vseživljenjsko u čenje  
 
Rektorska konferenca se je seznanila z vsebino gradiva Sistemska ureditev izrednega 
študija – vseživljenjsko učenje, ki so ga pripravili na Univerzi na Primorskem in z zaključki 
mednarodne konference o vseživljenjskem učenju, ki je bila marca 2008 na Brdu, in se 
zaradi zahtevnosti problematike ter ob dejstvu, da izredni študij ne sodi v bolonjskega, 
odločila: 
 
sklep 5.: RK RS se bo problematiki izrednega študij a in vseživljenjskega u čenja 
temeljiteje posvetila na eni izmed jesenskih sej. 
 



sklep 6.:  RK RS predlaga pristojnemu ministrstvu, da kot izhodiš ča za pripravo 
bolonjske prenove izrednega študija upošteva, da se  izredni študij v Sloveniji izvaja 
zaradi dveh razli čnih sistemskih razlogov: 

- kot študij ob delu, torej kot izobraževanje odrasli h, ki so že zaposleni, in 
se mora torej uravnavati po pravilih in na čelih, ki bodo veljala v RS za 
vseživljenjsko u čenje; 

- kot pla čljiv redni študij za tisto študentsko populacijo, k i se zaradi 
neizpolnjenih vpisnih pogojev in omejenega vpisa ne  uspe uvrstiti med 
redne študente, zaradi česar bi bilo bolj korektno govoriti o pla čljivem 
študiju, za razliko od rednega, ki je brezpla čen; to med študenti ustvarja 
diskriminacijo glede dostopnosti do brezpla čnega študija, zato mora 
bolonjska prenova tega dela potekati v okviru nove zasnove financiranja 
visokošolskega študija.   

 
 
ad 5.  Priznavanje študijskih obveznosti, opravljen ih izven študijskega programa 
 

Rektorska konferenca je o priznavanju študijskih obveznosti, opravljenih izven študijskega 
programa sprejela naslednje stališče: 
 
sklep 7.: RK RS ugotavlja, da je priznavanje predzn anj v okviru študijskega programa z 
upoštevanjem kompetenc v domeni članic in za to niso potrebne posebne 
kvantifikacije potrebnega števila kreditnih to čk na ravni univerz. Te so sicer 
odgovorne za zakonitost podeljevanja diplom. Za izv ajanje tega postopka je nujna 
individualna obravnava posameznika z vidika pridobl jenih kompetenc; pomemben je 
poudarek predznanj v prilogi k diplomi.  
 
Sklep 8.: RK RS podpira skupne programe kot orodje večje mobilnosti znotraj 
slovenskih univerz in si bo v prihodnosti prizadeva la za pove čanje takšnih programov 
tudi med slovenskimi univerzami. 
 
ad 6. Razno a .: Sofinanciranje razvojnih nalog na podro čju mednarodnega 
sodelovanja,   
 
Rektorska konferenca se je seznanila s pobudo službe za mednarodno in meduniverzitetno 
sodelovanje Univerze na Primorskem in sklenila: 
 
Sklep 9.:  RK RS izpostavlja pomen mednarodnega sod elovanja in poziva MVZT k 
sofinanciranju razvojnih nalog na podro čju mednarodnega sodelovanja v skladu z 42. 
in 43. členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in  drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008.  
 
Sklep 10.: RK RS poziva MVZT, da se opredeli, ali b o v letu 2008 izdalo javni razpis za 
dodelitev sredstev za mednarodno sodelovanje v skla du s 43. členom Uredbe o 
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov , članic univerz, od leta 2004 do 
leta 2008. 
 
 
ad 6. Razno b.: Obravnava predloga stališ č o problematiki univerzitetnega športa  
 
Rektorska konferenca je sprejela: 
 
Sklep 11.: RK RS sprejema Stališ ča o organiziranosti univerzitetnega športa, ki so v  
prilogi tega zapisnika. 
 



 
 
ad 6. Razno c .: Pobuda MVZT za pravo časno posredovanje obrazcev za pripravo 
programov dela in poslovnih poro čil univerz 
 
MVZT posreduje obrazce za pripravo letnega plana dela šele po sprejetju proračuna, kar že 
zajeda čas namenjen pripravi tega dokumenta. Obrazce za pripravo letnega poročila je 
MVZT v letu 2008 posredovali šele 7. februarja, kar je že zaradi dejstva, da morajo letno 
poročilo obravnavati organi univerze še v mesecu februarju, veliko prepozno. Zaradi časovne 
stiske univerze ne morejo pripraviti kakovostnih dokumentov.  
 
Rektorska konferenca je zato sklenila:  
 
sklep 12.: RK RS poziva MVZT naj opredeli in na pod lagi kriterijev metodološke 
racionalizacije, poenostavitve in koristnosti domis li vsebino obrazcev za pripravo 
Letnega plana dela in letnih poro čil, na takšen na čin, da jih ne bo treba spreminjati 
letno in jih bo lahko univerzam posredovala že do o ktobra.  Pri tem naj bi, ko gre za 
časovne okvire,   upoštevali  tudi zakon o javnih fi nancah glede priprave predloga 
prora čuna in povezave  finan čnih na črtov posrednih prora čunskih porabnikov.  
 
 
 
ad 6. Razno d.: Status Nacionalne komisije za kvali teto visokega šolstva in njene 
pobude RK RS 
 
Rektorska konferenca se je seznanila s pobudami Delovne skupine univerzitetnih komisij za 
kakovost  o okvirih njenega delovanja in organiziranosti v prihodnosti in se odločila: 
 
Sklep 13.: RK RS prelaga odlo čanje o predlogih, ki jih bo še dodatno preu čila  zlasti s  
stališ ča  materialnih obveznosti in institucionalnih vidik ov.  
 
 

 
ad 6.Razno e .: Pobuda za ureditev vprašanja obra čunavanja DDV v evropskih projektih  
 
Rektorska konferenca je na pobudo Univerze v Ljubljani sprejela: 
 
sklep 14.: RK RS predlaga, da MVZT poiš če ustrezno rešitev, s katero bi vlada 
slovenske raziskovalne organizacije razbremenila st roška davka na dodano vrednost 
nastalega v evropskih raziskovalnih projektih.  
 
 
 
ad 6. f : Stališ ča RK RS o ustanovitvi mednarodne evrosredozemske un iverze s 
sedežem v Sloveniji 
 
Rektorska konferenca je obravnavala priporočila glede ustanavljanja evrosredozemske 
univerze in zaradi številnih odprtih vprašanj in različnih pogledov članic sklenila 
 
Sklep 15.: RK RS bo o tem vprašanju ponovno razprav ljala na eni prihodnjih sej RK 
RS. 
 
 
 
ad 6. g.: Absolventski staž  



 
Rektorska konferenca se je seznanila z odločitvijo Univerze v Ljubljani o dolžini 
absolventskega staža študentov prve generacije 1. stopenjskega študija po »bolonji«.  
 
 
 
 
Pred koncem seje je Rektorska konferenca sprejela predlog rektorja Univerze v Mariboru, 
prof. dr. Ivana Rozmana, da bo naslednja seja konference v Mariboru. 
 
 
Po zaključku seje so ob 12.15 rektorji pod vodstvom predsednika RK RS imeli krajšo 
novinarsko konferenco. 
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