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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 15. redne RK RS ter pregled sklepov  
 3. Obvestila  
 4. Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2010-2012 (RISS) 
 5. Politika upravljanja avtorskih in sorodnih pravic na univerzi (poročevalka dr. Maja  
     Bogataj Jančič, Inštitut za intelektualno lastnino)  
 6. Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 
 7. Partnersko  sodelovanje med Vlado RSD in Konzorcijem slovenskih univerz – znanje in   
     inovativnost za Pomurje 
 8. Sporazum o sodelovanju univerz z Ministrstvom za obrambo 
 9. Plan razvoja slovenskih univerz  
10. Zakon o univerzi 
11. Pobude Rektorske konference RS   
12. Razno  
 
Ad 2. Potrditev zapisnika 15. 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 15. seje z dne 13. januarja 2011 na Univerzi 
v Novi Gorici. 
 
Ad 3. Obvestila  
Dr. Zavrtanik je prisotne sezanil z imenovanjem novih predstavnikov v Nacionalno skupino 
bolonjskih ekspertov. Novi člani so: prof.dr. Julijana Kristl, Univerza v Ljubljani, prof.dr. 
Katja Breskvar,  Univerza v Ljubljani, Polonca Miklavc Valenčič, Univerza v Ljubljani, prof. 
dr. Dejan Škorjanc, Univerza v Mariboru, doc. dr. Andrej Sotlar, Univerza v Mariboru , prof. 
dr. Roberto Biloslavo, Univerza na Primorskem, Barbara Morato, Univerza na Primorskem, 
prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici, Sabina Zelinšček, Univerza v Novi Gorici. 
RKRS je tudi predlagala člane v Komisijo za ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi. 
Novi člani so: dr. Igor Pribac, področje družboslovnih znanosti, dr. Blaž Lenarčič, področje 
družboslovnih znanosti, dr. Anton Mlinar, področje humanističnih znanosti, dr. Mitja 
Kaligarič, področje humanističnih znanosti, dr. Borut Bohanec, področje naravoslovnih 
znanosti, dr. Martina Bergant Marušič, področje naravoslovnih znanosti, dr. Damjana 
Rozman, področje medicinske znanosti in dr. Avrelija Cencič, področje veterinarske znanosti. 



RKRS je tudi poslala pismo direktorju Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS dr. 
Franciju Demšarju glede težav pri vzajemni katalogizaciji in vodenju bibliografij v sistemu 
Cobiss, odgovora pa še ni prejela. 
  
  
Ad 4. Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2010-2012 (RISS) 
 
Dr. Pejovnik opozarja na določila Raziskovalne in inovacijske strategije, ki umika ceno 
raziskovalne ure kot način plačevanja raziskovalnih projektov in programov in jo nadomešča 
z nejasnim pojmom dejansko potrebnih in porabljenih sredstev. V RISS ni omenjen pasovni 
sistem raziskovalnega oz. pedagoškega dela. Tako RISS kot NPVŠ nista vladna dokumenta. V 
sistem bi morala biti nujno vpletena tudi ostala ministrstva MKGP, MG, MORS, MOP, MZ 
itd). 
Dr. Zavrtanik predlaga, da se namesto termina pasovno finansiranje uporabljata termina 
kompetitivni in nekompetitivni način finansiranja. V Sloveniji sto procentno prevladuje 
kompetitivni način finansiranja znanstvenega dela, kar ni primerljivo s svetom. Cena ure naj 
ostane kalkulativni element kar do neke mere že je. 
Dr. Rozman poudarja, da v obstoječem stanju univerze ne vodijo svoje raziskovalne politike.  
Cena ure je ob kalkulaciji za evropske projekte občutno prenizka.  
Dr. Bohinc se strinja s pripombami rektorjev in poudarja, da je v RISS določeno poenoteno 
institucionalno financiranje raziskovalne in razvojne dejavnosti visokošolskega sektorja in  
inštitutov s temeljnim in razvojnm stebrom, čeprav ni konkretno postavljenih kriterijev. V 
nadaljevanju je še izpostavil pomen transferja znanj, povezave univerz s podjetji ter pretok 
znanja v negospodarstvo.  
Mihaela Buman je povedala, da ukinjanje cene raziskovalne ure predstavlja smer v obvezno 
vzpostavitev full-cost modela.  
Dr. Pejovnik povzema, da mora cena ure ostati kalkulativni element, dokler ne bo vpeljan 
drug model. Cena ure mora biti izenačena s ceno ure v evropskem prostoru. V stroških 
razsiskovalnega dela morajo biti sorazmerno zajeti tudi fiksni stroški. Univerzi je potrebno 
omogočiti strateški razvoj s tem, da lahko sama odpira nova raziskovalna področja, kar 
postaja tudi temeljno vprašanje avtonomije univerze.  
Dr. Bohinc je dejal, da je tudi ekspertna skupina EUA opazila, da univerze ne vodijo lastne  
razvojne politike. Dr. Bratina je opozoril na neambicioznost pri višini vlaganj v raziskave in 
razvoj. RISS predvideva 3,6 % BDP skupnih naložb do leta 2020, od tega 1,2% iz javnih 
sredstev. Realna situacija zahteva bistevno večja vlaganja v raziskave. 
 
SKLEP 3 
Rektorska konferenca RS ugotavlja: 
- da Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategijji Slovenije ni vladni dokument in 
da je potrebno v resolucijo vključiti delo ostalih ministrstev, s čemer se bodo dodatno 
povečala javna vlaganja v raziskovalno-razvojno dejavnost, 
- da je potrebno opredeliti razvojni steber finansiranja raziskav na univerzah ob 
skladnem upoštevanju fiksnih stroškov, 
- da mora raziskovalna ura ostati kalkulativni element finansiranja dokler se ne določi 
nov sistem,  
- da je nujno uskladiti višino cene raziskovalne ure, 
- da je potrebno transfer znanja razširiti tudi v negospodarstvo. 
 
Dr. Zavrtanik naproša Univerzo na Primorskem za pripravo ustreznih amandmajev k 
resoluciji. 



 
Ad 5. Politika upravljanja avtorskih in sorodnih pravic na univerzi (poročevalka dr. 
Maja Bogataj Jančič, Inštitut za intelektualno lastnino)  
 
Dr. Maja Bogataj Jančič je predstavila oris predloga konceptualnih rešitev za novo politiko 
upravljanja avtorskih in sorodnih pravic na univerzah. Poudarila je, da univerze avtorske in 
sorodne pravice upravljajo v skladu s cilji in vrednotami svojega poslanstva, da pa v praksi ne 
upravljanjo s pravicami na delih svojih zaposlenih, ne izvajajo nadzora nad objavljenimi deli 
in nimajo mehanizma, ki bi sistemsko urejal prijavo del in ki bi skrbel za pravno varstvo 
njihovih pravic.  
Rektorji so še opozorili na etične, družbene in socialne vidike problema, predlagali uskladitev 
zakona z obstoječimi modeli in priporočali, da se razprava nadaljuje.   
 
SKLEP 4 
Rektorska konferenca RS predlaga ustanovitev delovne skupine za obravnavo vprašanj 
upravljanja avtorskih in sorodnih pravic na univerzah. 
 
 
Ad 6. Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020 
 
Dr. Zavrtanik je predstavil osnutek Načrta razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011-2020 in 
pripomnil, da načrt sicer povzema že obstoječo infrastrukturo, ne predvideva pa niti enega 
regionalnega centra.  
Dr. Bratina meni, da se v začetnem delu dokumenta govori o velikih infrastrukturah, v 
nadaljevanju pa se vložki manjšajo in ne pride do npr. financiranja velike raziskovalne 
postaje, ki bi privabila tuje investiorje in tuje znanstvenike.  
Dr. Rozman poudarja, da gre bolj kot za infrastrukturo, za izbiro nacionalnih prioritet, čeprav 
brez nacionalnega konsenza.  
 
SKLEP 5 
Rektorska konferenca RS bo Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehologijo  
posredovala svoje pripombe k Načrtu razvoja raziskovalne infrastrukture 2011-2020.    
 
 
Ad 7. Partnersko sodelovanje med Vlado RSD in Konzorcijem slovenskih univerz – 
znanje in inovativnost za Pomurje 
 
Dr. Bohinc je prisotne seznanil s pismom državnega sekteraja dr. Andreja Horvata, ki 
ugotavlja, da neposredno sodelovanje s Konzorcijem slovenskih univerz v okviru Zakona o 
Pomurju ni mogoče. Dr. Bohinc tudi poudarja, da so se univerze na povabilo k sodelovanju 
odzvale z vso resnostjo in odgovornostjo ter ves čas aktivno sodelovale s projektnimi predlogi 
za uspešno implementacijo programa Pomurje.  
 
 
SKLEP 6 
Rektorska konferenca RS naslovi pismo na gospoda Boruta Pahorja, predsednika Vlade 
RS v katerem poudarja, da so univerze še naprej pripravljene na sodelovanje ter izraža 
prepričanje, da je vlaganje v znanje edina prava razvojna pot ne samo za Pomurje 
temveč tudi za Slovenijo. 
 



Ad 8. Sporazum o sodelovanju univerz z Ministrstvom za obrambo 
 
Dr. Zavrtanik je predstavil nov osnutek Sporazuma o sodelovanju univerz z Ministrstvom za 
obrambo. Dr. Pejovnik in dr. Bohinc predlagata določene popravke  5. in 6. člena sporazuma. 
 
Dr. Zavrtanik naproša dr. Pejovnika za pripravo čistopisa omenjenega sporazuma. 
  
 
Ad 9. Plan razvoja slovenskih univerz 
 
Rektorji se strinjajo, da se razprava o planu razvoja slovenskih univerz  prenese na jesensko 
sejo rektorske konference RS. 
 
Dr. Pejovnik je opozoril na nekatere dodatne pogodbene obveznosti, ki jih morajo univerze 
izpolnjevati ob poročanju ministrstvu. Poročati bi morali tako o številu študentskih izmenjav, 
kalkulacijah šolnin, prispevkov, nakupa opreme. Strinja se, da mora ministrstvo imeti nadzor 
nad delom univerz, ostalo pa ocenjuje kot nepotrebno delo in poseg v notranjo avtonomijo 
univerz.  
 
Ad 10. Zakon o univerzi 
 
Dr. Bohinc poudarja, da se v nacionalnem  programu visokega šolstva upoštevajo pripombe o 
binarnosti in avtonomnosti univerz. Žal ni besede o samostojnem zakonu o univerzi, niti o 
posebnem pravnem statusu univerz.  
 
SKLEP 7 
Rektorska konferenca RS poziva Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
RS 
- da zakonsko uredi status univerze izhajajoč iz posebnega pravnega položaja, s tem, 

da samo posamične sprembe obstoječega Zakona o visokem šolstvu niso 
sprejemljive, 

- da se postopki spremembe visokošolske zakonodaje pričnejo nemudoma in sicer v 
smeri sprejema dveh zakonov, Zakona o univerzi in novega Zakona o visokem 
šolstvu. Pri pripravi nove zakonodaje na področju visokega šolstva naj ministrstvo 
povabi k sodelovanju tudi predstavnike slovenskih univerz. 

 
Ad 11. Pobude Rektorske konference RS 
 
- predlog sporazuma o izmenjavi študentov med univerzami RKRS 
 
Dr. Mladen Franko je predstavil pobudo, da se v sporazum o izmenjavi študentov vključi tudi 
Univerza v Novi Gorici. Besedilo sporazuma je dopolnjeno z določbami, ki so vezane na 
razpisne roke ter končno določbo o prenehanju veljavnosti prejšnjega sporazuma.  
 
 
SKLEP 8 
Rektorska konferenca RS soglaša, da se univerze medsebojno uskladijo in pripravijo 
čistopis sporazuma za podpis do junijske seje Rektorske konference RS.  
 
 



- problematika statusa višješolskih študijskih programov v visokošolskem sistemu RS 
 
Dr. Franko je opozoril na problem izenačevanja višješolskega z visokošolskim študijem tako 
pri vprašanju kvalitete višješolskega študija, smiselnosti umeščenosti v dve ministrstvi ter 
izenačevanje zaključene izobrazbene ravni. 
Dr. Pejovnik se pridružuje mnenju, da je višje šolstvo sestavni del terciarnega izobraževanja, 
kar kaže nacionalno ogrodje kvalifikacij pa tudi učitelji morajo izpolnjevati pogoje za 
izobraževanje v terciarnem izobraževanju.  
Dr. Bohinc in dr. Rozman predlagata resno in argumentirano razpravo s predstavniki MVZT 
in MŠŠ.   
 
SKLEP 9 
Rektorska konferenca RS pozove MVZT in MŠŠ k razpravi o višješolskem 
izobraževanju in umeščenosti v slovenski šolski in visokošolski sistem. 
 
- problematika plačevanja davka na dodano vrednost pri evropskih projektih 
 
Dr. Zavratnik je opozoril na dejstvo, da morajo univerze še vedno plačevati DDV pri 
pridobljenih evropskih projektih, kar pomeni za posamezne univerze prevelik in nesmiselen 
strošek.  
Dr. Zavrtanik naproša dr. Rozmana za pripravo dopisa v katerem RKRS ponovno poziva 
Vlado RS za ureditev sistema plačevanja DDV za sredstva pridobljena na razpisih EU. 
 
 
- osnutek meril za visokošolsko transacionalno izbraževanje  
 
Dr. Arčon je predstavil osnutek Meril za transacionalno izbraževanje, ki ga je pripravil Svet 
NAKVIS-a v marcu 2011. Merila zahtevajo, da so akterji, ki izvajajo transnacionalno 
izobraževanje akreditirani, samo izvedbo izobraževanja pa bi urejala medsebojna pogodba. 
Obvezne priloge k pogodbi so neumestne, saj se zahtevajo že v Merilih za akreditacijo in 
evalvacijo posameznih visokošilskih zavozov oziroma študijskeih programov. 
 
 
SKLEP 10 
Rektorska konferenca RS s predstavljenim predlogom ne soglaša, ker ne spodbuja in ne 
podpira internacionalizacije ter mednarodne odprtosti visokošolskega prostora,  vsebina 
pogodbe in število prilog pa nakazuje na ponovno akreditacijo že akreditiranih vsebin in 
podvajanje podatkov in evidenc.  
 
 
SKLEP 11 
Rektorska konferenca RS imenuje delovno komisijo za pripravo predlogov k osnutku 
meril za visokošolsko transacionalno izobraževanje v naslednji sestavi:  
 
- prof. dr. Julijana Kristl, Univerza v Ljubljani, 
- mag. Andrejka Golob, Univerza v Mariboru, 
- Tatjana Mikelić Goja, Univerza na Primorskem, 
- prof. dr. Iztok Arčon, Univerza v Novi Gorici. 
 
 



Ad 12. Razno 
 
Dr. Pejovnik in dr. Bohinc sta ponovno opozorila na nerešene probleme slovenskih univerz na 
področju bolonjske prenove, pasovnega finansiranja, odpravi plačnih nesorazmerij, pedagoške 
opreme in prostorskih kapacitet, vzdrževanju nepremičnin in opreme. Mihaela Bauman 
Podojsteršek bo univerzam posredovala osnutek memoranduma, ki ga je pripravila Univerza v 
Ljubljani.  
 
SKLEP 12 
Rektorska konferenca RS naslovi na Vlado RS skupen memorandum glede vprašanja 
ureditve finansiranja slovenskega visokega šolstva.  
 
 
Danijel Vuk je prisotne tudi seznanil z delom Nacionalne koordinacije študentov v preteklem 
obdobju. Orisal je delo koordinacije na zakonu o štipendiranju, Nacionalnem programu 
visokega šolstva, Uredbi o financiranju visokega šolstva ter o Zakonu o malem delu. Prisotne 
je tudi opozoril na dejstvo, da je ministrstvo ponovno znižalo sredstva za obštudijske 
dejavnosti. Rektorsko konferenco naproša, da viri financiranja koordinacije ostajajo kot 
doslej: stroške koordinacije krije univerza predsedništva koordinacije, potne stroške 
predstavnikov študentskih svetov pa vsaka univerza posebej. V nadaljevanju je še zaprosil, da 
Rektorska konferenca izrazi ministrstvu pisni protest zaradi znižanja sredstev za obštudijske 
dejavnosti. 
 
SKLEP 13 
Rektorska konferenca potrjuje, da stroške delovanja koordinacije študentskih svetov RS 
skladno s programom dela, krije univerza predsednika koordinacije študentskih svetov 
univerz RS, potne stroške pa pokrije vsaka univerza svojim predstavnikom iz sredstev, 
ki niso namenjeni delovanju študentskih svetov. 
 
Ob zaključku seje je predsednik RK RS dr. Zavrtanik še izrazil zahvalo dr. Rozmanu za 
vestno delo v RKRS, sodelovanje in neformalne razgovore, ki jih je prispeval v obdobju 
svojega mandata rektorja Univerze v Mariboru. 
 
Dr. Rozman se je zahvalil rektorjem in ostalim za izkazano zaupanje ter zaželel dobro 
sodelovanje tudi v bodoče in v novih vlogah.   
  
  
 
Po tonskem zapisu pripravila 
Tea Stibilj Nemec 
Univerza v Novi Gorici 


