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Univerza v Novi Gorici 

 
 

Dnevni red in sklepi  
9. seje Rektorske konference RS 

2. november 2009 
na Univerzi na Primorskem 

 
Prisotni: 
 
Univerza na Primorskem 
prof. dr. Rado Bohinc, rektor in predsednik RK RS, prof. dr. Rado Pišot, prorektor za 
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo, Astrid Prašnikar, glavni tajnik, prof. dr. Darko 
Darovec, direktor UP Znanstveno raziskovalnega središča Koper, doc. dr. Ernest Ženko, član 
kolegija rektorja za kakovost in evalvacijo, Tatjana Mikelić Goja vodja kabineta rektorja, Frenk 
Mavrič, sekretar RK RS 
 
Univerza v Ljubljani 
prof.dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor, prof. dr. Andreja Kocijančič, prof. dr. Julijana Kristl, 
prorektorica za dodiplomski in magistrski študij ter področje vpisa, Mihaela Bauman 
Podojsteršek, v.d. prorektorja za finančno gospodarske zadeve, dr. Mirko Pečarič, glavni tajnik, 
Nejc Brezovar, predsednik SŠ,  
 
Univerza v Mariboru 
prof. dr. Ivan Rozman, prof. dr. Bojan Škof, prorektor za pravne in splošne zadeve, prof. dr. 
Mirko Pšunder, predsednik UO, doc. dr. Boštjan Brumen, glavni tajnik, Danijel Vuk, prorektor za 
študentska vprašanja, Mitja Kotnik, vodja kabineta, Alen Vidonja  
 
Univerza v Novi Gorici: 
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik, prof. dr. Mladen Franko, podpredsednik za izobraževanje, 
prof. dr. Gvido Bratina, podpredsednik za raziskave 
 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologi jo (MVZT)  
dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost  
 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) 
dr. Franci Demšar, direktor  
 
Inženirska akademija Slovenije (IAS) 
prof. dr. Jože Vižintin, član 
 
Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 
Jelena Štrbac, predsednica odbora predsedstva ŠOS za visokošolsko problematiko, Aljoša 
Krdžić, član odbora za visoko šolstvo, Žiga Schmidt, član odbora za visoko šolstvo, Dorian 
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Markežič, član odbora za visoko šolstvo, Blaž Ćeklić, predsednik odbora za mednarodno 
sodelovanje,  Alen Brkič 
 
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 8. seje RK RS z dne 28. maja 2009 (poročevalec prof. dr. Rado 

Bohinc, predsednik Rektorske konference RS) 
3. Model stabilnega financiranja raziskovalne in razvojne dejavnosti na univerzah 

(poročevalec prof. dr. Rado Pišot, prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno 
dejavnost UP) 

4. Razmejitev javne službe in tržne dejavnosti po ZVIS (poročevalec prof. dr. Darko 
Darovec, direktor UP ZRS)  

5. Evropsko partnerstvo za raziskovalce in intelektualna lastnina (poročevalka dr. Jana 
Kolar, direktorica Direktorata za znanost) 

6. Status in vloga tehniških poklicev v Sloveniji (prof. dr. Jože Vižintin, član Inženirske 
akademije Slovenije) 

7. Obravnava odgovora Sveta RS za visoko šolstvo na stališče Rektorske konference do 
delovanja Sveta RS za visoko šolstvo (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, predsednik 
Rektorske konference RS) 

8. Sodelovanja študentov II. in III. bolonjske stopnje v organih odločanja univerz 
(poročevalec doc. dr. Ernest Ženko, predsednik delovne skupine univerzitetnih komisij 
za kakovost) 

9. Predlog sistemske ureditve športa na univerzah (poročevalka prof. dr. Mejra Festić, 
prorektorica za področje študijskih zadev UM) 

10. Prenesene zadeve iz 8. seje RK RS: 
a) Pobuda za nacionalni repozitorij  

11. Razno: 
a) Informacija o projektu U Multi-Rank (poročevalec doc. dr. Ernest Ženko, predsednik 

delovne skupine univerzitetnih komisij za kakovost)  
b) Organizacijsko sistemska vprašanja Rektorske konference RS (poročevalec prof. dr. 

Rado Bohinc, predsednik rektorske konference RS)  
c) Imenovanje nadomestnega člana Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo iz vrst 

rektorjev univerz (poročevalec prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor UL) 
d) Pripombe Univerze v Novi Gorici na razpis za sofinanciranje doktorskih študijskih 

programov (poročevalec prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik UNG) 
e) Predstavitev projekta ŠOS merjenje obremenitev po ECTS (poročevalec Alen Brkič) 
f) Vzpodbujanje prepletanja raziskovalnega dela s pedagoškim delom znotraj univerz 

(poročevalec prof. dr. Rado Pišot, prorektor za znanstveno raziskovalno in razvojno 
dejavnost UP) 

g) Pobuda Univerze EMUNI za članstvo v RK RS (poročevalec prof. dr. Rado Bohinc, 
predsednik rektorske konference RS) 

 
Ad. 2 – Potrditev zapisnika 8. seje RK RS z dne 28.  maja 2009 na Univerzi v Ljubljani. 
 
Rektorska konferenca RS je brez razprave sprejela naslednji  
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SKLEP 2 
Rektorska konferenca RS potrjuje zapisnik 8. seje z  dne 28. maja 2009 na Univerzi v 
Ljubljani. 
 
Ad. 3 – Model stabilnega financiranja raziskovalne in razvojne dejavnosti na univerzah  
 
Rektorska konferenca RS je sprejela naslednji 
 
SKLEP 3  
Rektorska konferenca RS predlaga Vladi RS in Minist rstvu 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, 
− poleg že obstoje čega kompetitivnega sistema financiranja, ki se izva ja preko Javne 

agencije za raziskovalno dejavnost Republike Sloven ije (ARRS), takoj vzpostavi tudi 
sistem kosovnega financiranja RR (kratkoro čno z novo Uredbo o financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz; dolgoro čno s spremembo podro čne 
zakonodaje), ki naj do leta 2013 doseže 25% delež v seh sredstev za RR na 
visokošolskih zavodih, 

− se nominalni obseg kosovnega financiranja za posame zen visokošolski zavod dolo či 
po dogovorjeni formuli, pri čemer se upošteva število polno zaposlenega 
akademskega osebja, izraženega v FTE (docent, izred ni in redni profesor, znanstveni 
sodelavec, višji znanstveni sodelavec in znanstveni  svetnik), število doktorskih 
študentov in utež za posamezno znanstveno disciplin o, 

− vzpostavi sistem periodi čne evalvacije raziskovalnega »outputa« RR, preko Sv eta RS 
za visoko šolstvo ali Agencije za zagotavljanje kak ovosti visokega šolstva, 

− so poleg kratkoro čnih sprememb na čina financiranja potrebni tudi dolgoro čni 
sistemski ukrepi, med katere sodita sprememba Zakon a o raziskovalni dejavnosti ter 
novega Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega pr ograma (NRRP), za katerega bo 
izhodiš ča postavil Svet za znanost in tehnologijo 

− morajo spremembe upoštevati, in sicer tudi z vidika  financiranja, da je visokošolski 
učitelj hkrati tudi raziskovalec, 

− 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, 

− se ocenjevanje programov in mladih raziskovalcev po stopno prenese na univerzo. 
 
Ad. 4 – Razmejitev javne službe in tržne dejavnosti  po ZVIS   
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 5 
Rektorska konferenca RS podpira proces evropskega p artnerstva za raziskovalce in se 
bo vanj tudi aktivno vklju čevala.  
 
Ad. 6 – Status in vloga tehniških poklicev v Sloven iji   
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
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SKLEP 6 
Rektorska konferenca RS podpira sklepe Inženirske a kademija Slovenije, pripravljene na 
osnovi analiz stanja in trendov razvoja ter nezavid ljivega gospodarskega razvoja v 
Sloveniji in svetu, in bo po svojih mo čeh in v okviru svojih pristojnosti prispevali k 
njihovemu uresni čevanju.  
 
Ad. 11 – Razno (d): Pripombe Univerze v Novi Gorici  na razpis za sofinanciranje 
doktorskih študijskih programov 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 7 
Rektorska konferenca RS sprejema pripombe Univerze v Novi Gorici in Univerze v 
Ljubljani na razpis za sofinanciranje doktorskih št udijskih programov tretje stopnje za 
študijsko leto 2009/2010 in poziva, da Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo v postopku sprejemanja odlo čitve upošteva te pripombe ter  odpravi napake 
v razpisu.  
Rektorska konferenca RS posreduje pripombe univerz na Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo v katerih predlaga, da prist ojno ministrstvo smiselno prilagodi 
kriterije za pridobitev sofinanciranja in pri njiho vem uveljavljanju zagotovi ustrezno 
postopnost.  
 
Ad. 11 – Razno (f): Vzpodbujanje prepletanja razisk ovalnega dela s pedagoškim delom 
znotraj univerz  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 8 
Rektorska konferenca RS prestavi obravnavo vprašanj a vzpodbujanje prepletanja 
raziskovalnega dela s pedagoškim delom znotraj univ erz na naslednjo sejo. 
 
Ad. 7 –  Obravnava odgovora Sveta RS za visoko šolstvo na st ališče Rektorske 
konference do delovanja Sveta RS za visoko šolstvo 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji 
 
SKLEP 9 
Rektorska konference RS pripravi javno izjavo v kat eri predlaga, da Ministrstvo za visoko 
šolstvo, znanost in tehnologijo v prehodnem obdobju  do ustanovitve Nacionalne 
agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu zagotovi nemoteno 
delovanje Sveta RS za visoko šolstvo.  
V izjavi za javnost Rektorska konferenca RS pojasni , zakaj rektorji ne sodelujejo na sejah 
Sveta RS za visoko šolstvo.   
 
Ad. 8 – Sodelovanja študentov II. in III. bolonjske  stopnje v organih odlo čanja univerz in 
Ad. 11 – Razno (b): Organizacijsko sistemska vpraša nja Rektorske konference RS 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 10 
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Rektorska konferenca RS podpira predlog delovne sku pine univerzitetnih komisij za 
kakovost, da v organih odlo čanja univerz sodelujejo tudi študentje študijskih p rogramov 
II. in III. stopnje. 
Rektorska konferenca RS podpira predlog oblikovanja  svoje spletne strani v slovenskem 
in angleškem jeziku, ki jo bodo članice vzpostavile s skupnim financiranjem.  
Stroške povezane z vklju čevanjem Rektorske konference RS v mednarodna združe nja 
krije univerza rektorja predsednika. 
Rektorska konferenca RS pripravi za naslednjo sejo izhodiš ča reorganizacije in razvoja 
delovanja združenja.    
 
Ad. 9 – Predlog sistemske ureditve športa na univer zah  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji sklep 
 
SKLEP 11 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da bo na pod lagi izhodiš č, ki jih predhodno 
pripravijo univerze, o problematiki športa razpravl jala na eni izmed prihodnjih sej. 
 
Ad. 10 – Prenesene zadeve z 8. seje RK RS:  Pobuda za nacionalni repozitorij  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 12  
Rektorska konferenca RS naslovi na MVZT in ARRS pob udo za  vzpostavitev  
nacionalnega prostodostopnega repozitorija raziskov alnih objav in podatkov ter 
visokošolskih del. 
 
Ad. 11 – Razno (f): Pobuda Univerze EMUNI za članstvo v RK RS 
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 13 
Rektorska konferenca RS se seznanja s pobudo EMUNI za članstvo v RK RS in bo o 
pobudi odlo čala na eni izmed prihodnjih sej.  
Rektorska konferenca RS pripravi kriterije, na podl agi katerih se bo v prihodnje izrekala v 
takšnih primerih.  
 
Ad. 11 – Razno (e): Predstavitev projekta ŠOS merje nje obremenitev po ECTS 

Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 

SKLEP 14 
Rektorska konferenca RS se seznanja s projektom Mer jenje obremenitev po ECTS, ki ga 
pripravlja ŠOS.  
Rektorska konferenca RS podpira izvedbo projekta Me rjenje obremenitve po ECTS, kot je 
bil predstavljen. V namen zagotavljanja pogojev za izvedbo projekta Rektorska 
konferenca RS prosi posamezne članice univerz, ki bodo z žrebom izbrane v vzorec, da 
ŠOS-u omogo čijo izvedbo predstavitvenega nastopa pred študenti prvih letnikov, po 
predhodnem dogovoru, pri posameznem predmetu. 
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Ad. 11 – Razno (c): Imenovanje nadomestnega člana Sveta Republike Slovenije za visoko 
šolstvo iz vrst rektorjev univerz  
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 15 
Zaradi prenehanja mandata dosedanje rektorice Unive rze v Ljubljani prof. dr. Andreje 
Kocijan čič Rektorska konferenca RS imenuje za člana Sveta Republike Slovenije za 
visoko šolstvo rektorja Univerze v Ljubljani, prof.  dr. Radovana Stanislava Pejovnika.  
 
Ad. 11 – Razno (a): Informacija o projektu U Multi- Rank   
 
Rektorska konferenca je sprejela naslednji  
 
SKLEP 16 
Rektorska konferenca RS se seznanja s projektoma ra ngiranja in klasifikacije univerz U 
Multi-Rank in U-Map. 
 


