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Ad 1. Potrditev dnevnega reda seje
Dr. Zavrtanik je v uvodoma pozdravil vse prisotne ter predstavil dnevni red.
Rektorska konferenca RS je sprejela
SKLEP 1
Rektorska konferenca RS potrjuje naslednji dnevni red 15. seje:
1. Potrditev dnevnega reda seje
2. Potrditev zapisnika 14. redne RK RS ter pregled sklepov
3. Obvestila
4. Razprava o financiranju in razvoju univerz v Sloveniji
5. Pobude Rektorske konference RS
6. Razno
Ad 2. Potrditev zapisnika 14. Seje RKRS in pregled sklepov
Dr. Zavrtanik je povzel vsebino zapisnika, podal poročilo o izvršenih sklepih in prisotne
vprašal za pripombe na zapisnik.
SKLEP 2
Rektorska konferenca RS potrjuje zapisnik 14. seje z dne 24. novembra 2010 na
Univerzi v Novi Gorici.
Ad 3. Obvestila
Dr. Pejovnik je povedal, da je Univerza v Ljubljani v sklenila dogovor z podjetjem Microsoft
Slovenija o ugodni ceni podaljšanja licenc, ki lahko velja tudi za ostale univerze.
Dr. Zavrtanik je prisotne sezanil z imenovanjem članov v širšo vladno pogajalsko skupino za
pripravo sprememb Zakona o sistemu javnih plač, ki jih je Rektorska konferenca imenovala v
obdobju med obema sejama.
SKLEP 3
Rektorska konferenca RS imenuje dr. Mihaelo Bauman Podojsteršek iz Univerze v
Ljubljani ter doc. dr. Boštjana Brumna, Univerza v Mariboru za člana RKRS v širšo
vladno pogajalsko skupino za pripravo sprememb Zakona o sistemu javnih plač.
Ad 4. Razprava o finansiranju in razvoju univerz v Sloveniji
Dr. Zavrtanik je uvodoma opisal glavne pripombe, ki so jih rektorji posredovali ministru za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo glede Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov. Rektorji so ministra ponovno opozorili na nevzdržnost določil

uredbe ter uredbo tudi označili kot škodljivo za nadaljni razvoj univerz. Minister je zahtevam
prisluhnil in obljubil popravke uredbe do naslednjega sestanka čez teden dni. Dr. Zavrtanik je
v nadaljevanju še orisal razpravo v odboru za visoko šolstvo v državnem zboru. Poslanci iz
vrst tako koalicijskih kot opozicijskih strank so se strinjali, da slovenske unverze potrebujejo
razvoj in da bodo pomagali pri rebalansu proračuna.
Rektorji se tudi strinjajo v ohranitvi enotnosti in nujnosti skupnega nastopa vseh štirih
univerz.
Dr. Pejovnik se strinja, da mora biti uredba dobra za vse ali za nikogar. Odprava glavarine je
pozitiven premik, vendar moramo programe z manjšim številom študentov dodatno
sofinancirati, ker pa ni ustreznega financiranja se tudi nekateri novi, že akreditirani programi
ne izvajajo. Predlaga dialog med rektorji glede ustanavljanja novih programov in fakultet.
Dr. Rozman je izpostavil, da so univerze s konsenzom in razumevanjem tudi dosedaj reševale
najpomembnejša vprasanja. Razlike med univerzami izhajajo tako iz velikosti, kot tradicije in
statusa posamezne univerze. Pojavljanje novih visokošolskih zavodov je prineslo drugačno
delitev sredstev in študentske populacije na množico študijskih programov, velikokrat
vprašljive kakovosti. Plan dela in finančni plan univerz za leto 2011 je pripravljen po osnovah
stare uredbe, ki ne velja več, nova pa še ni sprejeta.
Dr. Bohinc opozarja na zelo zaskrbljujoče stanje v slovenskem visokem šolstvu. Razvoj
univerz je že tri leta zaustavljen, ni pogojev za nastajanje novih članic, NAKVIS ne deluje.
Ne smemo tudi pozabiti na rebalans proračuna, napoved novega Zakona o visokem šolstvu ter
Zakona o univerzi. Univerza na Primorskem je bila pobudnik spremembe statusa univerze v
samostojno ustanovo nacionalnega pomena, je pa še vedno javni zavod. Marsikatere napetosti
bi lahko odpravili s predvidenim postopkom usklajevanja univerz glede ključnih razvojnih
vprašanj.
Dr. Pejovnik poudarja nujnost, da se uredba vključi v zakon in istočano opozarja, da
delovanje in financiranje institutov ni sistemsko urejeno.
Dr. Bohinc se strinja z dr. Pejovnikom in meni, da je skrajno neumestno, da so instituti izpadli
iz sistema raziskovalne dejavnosti. Predlaga konkretno delovanje z izpisom amandmajev na
spremembe Zakona o raziskovalni dejavnosti.
Dr. Rozman se načeloma strinja z nastankom privatnih visokošolskih instiucij kot
dopolnilnim sistemom izobraževanja. Meduniverzitetno usklajevanje skupnih stališč je nujno,
če hočemo spremeniti in izboljšati nacionalni program visokega šolstva in nadaljnega razvoja
univerz na sploh. Ne pozabimo tudi na napore, ki smo jih vložili ob razpravi na Zakon o
univerzi, čeprav naše pobude niso bile izražene v samem besedilu zakona.
Dr. Rebolj je prepričan, da tako pomembno področje kot je razvoj visokega šolstva vsekakor
ne more biti prepuščeno naključnim odločitvam. Strinja se z odpravo glavarine saj ne
vzpodbuja razvoja univerz v pravo smer. Univerze bodo morale prevzeti nalogo izoblikovanja
novih modelov financiranja znotraj univerz. Predlaga razmislek o skupnih modelih notranjega
financiranja univerz s katerim bi se posledično lahko vplivalo na uredbo.

Dr. Zavrtanik je zaključil razpravo z mislijo, da so naše štiri univerze precej različne, zato je
seznanitev z razvojnimi načrti ter skupno dogovarjanje in usklajevanje nujen pogoj za enoten
nastop in dosego sprememb tako v uredbi kot pri doseganju drugih zastavljenih ciljev.
Rektorji ugotavljajo, da so pripombe oz. zahteve v uredbi, ki so jih rektorji predložili ministru
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo tako osnovne, da od njih ne moremo odstopiti, ne da
bi resno ogrozili razvoj celotnega slovenskega visokega šolstva.
Rektoji tudi soglašajo, da se ponovno pristopi k oblikovanju Zakona o univerzi.
Dr. Breskvar je prisotnim predstavila vsebinske novosti v razpisu za sofinanciranje
doktorskega študija. Končno besedilo razpisa ureja tako štipendiranje kot tudi sofinanciranje
šolnin, zajema vsa področja, ne samo industrijska, nedvoumno je opredeljena dolžina
financiranja in nosilci finančnih obveznosti, izbor kandidatov je prepuščen odločitvi univerz,
izterjava sredstev zaradi nedokončanja študija pa prehaja na raven MVZT. Žal niso uspeli
pridobiti dodatnih finančnih sredstev za administrativno izvedbo projekta. Razpis naj bi bil
objavljen prihodnji teden.
Ad 4. Pobude Rektorske konference RS
Dr. Zavrtanik je predstavil težave pri vzajemni katalogizaciji in vodenju bibliografij v sistemu
Cobiss. Katalogizacijska pravila za vnos bibliografskih enot v sistem Cobiss, za katere skrbijo
strokovne službe NUK-a, so prilagojena mednarodnim standardom, ki veljajo za kataloge
knjižnic. Z novim točkovanjem bibliografij raziskovalcev prihaja do konflitov med
katalogizacijskimi pravili NUK-a in pravili za vnos bibliografij raziskovalcev IZUM in
ARRS.
SKLEP 3
Rektorska konferenca RS poziva Javno agencijo za raziskovalno dejavnost, da pristopi
k reševanju težav pri katalogizaciji in vodenju bibliografij raziskovalcev.
Ad 6. Razno
Zaradi odsotnosti predstavnikov Nacionalne koordinacije Študentskih svetov univerz
RKRS ni obravnavala programa dela, finančnega načrta ter stališč Nacionalne
koordinacije.
Astrid Prašnikar je ponovno predstavila pobude in predloge s katerimi se je Rektorska
konferenca RS v preteklosti že ukvarjala. Poudarila je, da še vedno ni rešen problem plač v
visokem šolstvu, vlada določa univerzam datum izplačila plač, nujna je sprememba in
posodobitev strukture bilanc, ker je dosedanja struktura izkazov neustrezna, opredeliti je
potrebno mrežo javnih zdravstvenih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učni
zavod ter pobudo za ureditev načina izplačevanja kliničnega mentorstva.
Dr. Bohinc ponovno predlaga izključitev univerz iz dosedanjega plačnega sistema.
Po zaključku 15. seje RKRS je sledila tiskovna konferenca.
Po tonskem zapisu pripravila
Tea Stibilj Nemec
Univerza v Novi Gorici

