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Ad 1. Potrditev dnevnega reda seje 
 
Dr. Zavrtanik je uvodoma pozdravil vse prisotne, se zahvalil Ministrstvu za obrambo, ki je 
organiziralo sejo v prostorih sejne sobe v Kadetnici v Mariboru in predlagal dnevni red za 18. 
sejo Rektorske konference RS.  
 
Rektorska konferenca RS je sprejela  
 
SKLEP 1 
Rektorska konferenca RS potrjuje naslednji dnevni red 18. seje: 
 
1. Potrditev dnevnega reda seje 
2. Potrditev zapisnika 17. redne seje RK RS ter pregled izvršenih sklepov  
3. Obvestila in poročilo Nacionalne koordinacije študentskih svetov univerz  
4. Predlog pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu 
5. Pobude Rektorske konference RS  
6. Razno  
 
Po zaključku seje Rektorske konference bo sledil podpis sporazuma o sodelovanju med 
univerzami in Ministrstvom za obrambo ter  podpis sporazuma o izmenjavi študentov med 
slovenskimi univerzami. 
 
Ad 2. Potrditev zapisnika 17. seje RKRS in pregled izvršenih sklepov  
 
Dr. Zavrtanik je povzel vsebino zapisnika, podal poročilo o izvršenih sklepih in prisotne 
vprašal za pripombe na zapisnik.  

Dr. Bohinc pogreša objavo poročila o delu na CRP-u Bolonjska prenova, dr. Pejovnik pa 
odgovarja, da se CPR oddaja konec oktobra, poročilo pa bo predstavljeno na naslednji seji 
rektorske konference.  

 
SKLEP 2 
Rektorska konferenca RS potrjuje zapisnik in poročilo o izvršenih sklepih 17. seje z dne 
22. junija 2011.  
 
Ad 3. Obvestila 
 
3.1.Imenovanje komisije RKRS za vprašanja politike upravljanja avtorskih in sorodnih 
pravic na univerzah.  
 
Dr. Zavrtanik je prisotne sezanil z imenovanjem članov v sestavi: prof. dr. Marijan Leban, 
Univerza v Ljubljani, mag. Elizabeta Zirnstein, Univerza na Primorskem, prof. dr. Martina 
Repas, Univerza v Mariboru, Borut Lavrič, univ.dipl.prav., Univerza v Novi Gorici. 
 

3.2. Sodelovanje predstavnikov Študentske organizacije Slovenije na sejah RKRS 
Dr. Zavrtanik predstavil pismo Študentske organizacije Slovenije glede sodelovanja 
predstavnikov na sejah rektorske konference RS.  
Danijel Vuk je poudaril, da Nacionalna koordinacija študentskih svetov sodeluje  s ŠOS-om na 
različnih področjih nacionalne problematike.   



Dr. Pejovnik in dr. Rebolj enako predlagata, da se na bodoče seje RKRS ne vabi predstavnikov 
Študentske organizacije Slovenije.  
 
 
SKLEP 3 
Rektorska konferenca RS tudi v bodoče ne bo vabila predstavnikov Študentske 
organizacije Slovenije na seje Rektorske konference RS. Študente bo še naprej 
predstavljala Nacionana koordinacija študentskih svetov, ki pa se mora pred sejami 
RKRS posvetovati s Študentsko organizacijo Slovenije. 
 
3.3. Prilagajanje nacionalne raziskovalne politike smenicam Zelene knjige 
Dr. Rebolj je predstavil zapisnik sestanka o Evropski raziskovalni politiki „Zelena knjiga“ s 
poudarkom na pomenu usklajevanja slovenske zakonodaje z evropsko za lažje in učinkovitejše 
črpanje evropskih sredstev.  
  
SKLEP 4 
Rektorska konferenca RS podpira prizadevanja za pravnoformalne sistemske 
spremembe, ki bodo omogočale lažje in sprotno črpanje evropskih raziskovalnih sredstev 
kot tudi doseganje evropskih raziskovalnih standardov.  
 
  
3.4. Zveza Univerz ustanovljena na Cipru 
Dr. Rebolj je poročal o ustanovitvi Zveze univerz, ki so jo na Cipru ustanovile državne 
univerze malih držav. Zvezi so se pridružile vse tri slovenske državne univerze.   
 
3.5. Poročilo Nacionalne koordinacije študentskih svetov univerz 
 
Danijel Vuk je povedal, da se je Naconalna koordinacija študentskih svetov, kot edina iz 
Slovenije, udeležila Berlinske konference o študentskem organiziranju. Predstavniki 
koordinacije so se v okviru Erasmus Tempus programa udeležili poletne šole o študentskem 
organiziranju na Kreti. Prva delovna skupina sveta vlade za študentske zadeve je razpravljala o 
problematiki študentske prehrane. Nacionalna koordinacija je s pripombami sodelovala pri 
sprejemanju nacionalnega ogrodja kvalifikacij, ogromno dela jih še čaka pri vprašanjih športa. 
Neuspešno so se prijavili na razpis ŠOS za dodelitev sredstev. 
Dr. Pejovnik je ostro protestiral k razpisu ŠOS-a, saj onemogoča prijavo tistih društev, ki 
delujejo pod okvirjem študentskih svetov.  
 
 
Ad 4. Predlog pravilnika o razvojnih nalogah v visokem šolstvu  
 
Dr. Zavrtanik je na kratko predstavil osnutek Pravilnika o razvojnih nalogah.  
 
Andreja Kert meni, da ni razloga za hitro sprejetje pravilnika, ker se sredstva ne bodo mogla 
razdeliti na podlagi javnega razpisa, še manj po postopku, ki ga predpisuje pravilnik. Predlaga, 
da se sredstva namenijo za osnovni steber oziroma za sofinanciranje zadnjega letnika druge 
stopnje.   
Dr. Pejovnik smatra, da je pravilnik celo škodljiv za univerze in zahteva, da se ustavijo vse 
aktivnosti za njegov sprejem.  Sredstva naj se preprosto razdelijo med univerze po osnovnem 
razdelilniku za izpeljavo bolonjske reforme.  



Dr. Rebolj poudarja, da so sredstva za finansiranje visokega šolstva že sedaj skromna, kar 
onemogoča načrtovanje razvoja. 
Dr. Bohinc načeloma podpira razdelitev sredstev, kot namenskih za tekoče dejavnosti 
bolonjske reforme, vendar opozarja, da je pravilnik pravna podlaga za delitev sredstev. Povsem 
zgrešeno je tudi, da se s pravilnikom namenjajo sredstva za finansiranje razvoja zasebnih 
viskokošolskih zavodov. Ministrstvo mora postaviti kriterije za razvojne projekte, ne pa 
postopek izbire.  
Dr. Lorber je povedala, da se zamenjuje finansiranje tekoče dejavnosti univerz s sredstvi za 
razvojne naloge. Sredstva za tekočo dejavnost morajo biti zagotovljena v uredbi ali z zakonom. 
Razvojne naloge pa so dolžnost in avtonomija univerze same in naj zagovarjajo cilj črpanja 
med 2-2.5 % BDP-ja.  
 
 
SKLEP 5 
Rektorska konferenca RS bo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
seznanila s naslednjimi sklepi: 

− Pravilnik v predlagani obliki ne omogoča razdelitve razpoložljivih sredstev za 
razvojni steber za leto 2011. Na osnovi predlaganega pravilnika v letošnjem letu ne 
bi bilo mogoče izpeljati predvidenih postopkov potrebnih za razdelitev sredstev. 
Pravilnik v tej obliki naj se umakne. 

− RK RS meni, da je sprejem pravilnika nepotreben tudi zato, ker bo potrebno 
finansiranje univerz do februarja 2012 urediti z zakonom, ki bo zaoobjemal tako 
finansiranje študijske dejavnosti kot razvojnega stebra, kar zahteva odločba 
Ustavnega sodišča RS. 

− RK RS predlaga Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo da pripravi 
pravilnik s poenostavljenim postopkom za razdelitev sredstev v letošnjem letu in 
sicer namensko za izpeljavo bolonjske reforme na univerzah. Delitev sredstev naj 
temelji na principu razdelitve sredstev, ki je bil osnova za razdelitev sredstev 
temeljnega stebra.  

 
 
Ad 5. Pobude Rektorske konference RS  
 
5.1. Skupnost zavodov-Združenje slovenskih univerz 
 
Dr. Pejovnik in dr. Bohinc sta prisotne seznanila s temeljnimi cilji Združenja slovenskih 
univerz, kot so: sodelovanje univerz pri oblikovanju zakonov in podzakonskih aktov s področja 
visokega šolstva,  priprava izhodišč za načrtovanje in razvoj študijskih programov, 
raziskovalne dejavnosti in infrastrukture,  sodelovanje pri urejanju odnosov med NAKVIS in 
člani Združenja, sodelovanje pri urejanju odnosov z ARRS pri izvajanju rziskovalne dejavnosti, 
zastopanje interesov članov Združenja v odnosu do Vlade RS in ministrstev, sodelovanje pri 
izvajanju nalog s področja notranjega nadzora javnih financ, sodelovanje pri vzpostavljanju 
informacijskega sistema in sistema kakovosti, uresničevanje skupnih interesov članov na 
področju organizacije poslovanja in ustvarjanja pogojev za učinkovito izvajanje visokošolske in 
raziskovalne dejavnosti.  
 
Dr. Zavrtanik pozdravlja pobudo in vidi ta dokument kot prehod Rektorske konference iz 
neformalnega v organizirano obliko združenja slovenskih univerz. Pri pristopu k ustanovitvi 
združenja predlaga postopnost s tem, da se na začetku same ustanovitve zagotovijo manjša 



zagonska finančna sredstva, manj zahtevna organizacijo, kasneje pa z organiziranim pristopom 
vpliva na državo, da se za delovanje združenja pridobijo potrebna sredstva.  
Dr. Franko vidi pobudo kot napredek pri doseganju konsenza glede ključnih vprašanj, kot 
primer navaja Dansko.  
Dr. Lorber meni, da so Rektorske konference glavni pogajalec z vlado, zato se z novimi 
oblikami ne bi smelo predolgo čakati. 
Dr. Bratina sprašuje kakšna vloga ostaja dosedanji Rektorski konferenci in kakšna bo 
enakopravost članic v Združenju.  
Dr. Bohinc odgovarja, da obstaja več primerov, kjer so univerze že organizirane v podobna 
združenja.  
 
SKLEP 7 
Rektorska konferenca RS se načelno strinja s transformacijo Rektorske konference v 
Združenje univerz in nalaga predlagateljem, da do naslednje seje RK RS pripravijo 
finančno ovrednotenje delovanja Združenja ter nov predlog statuta, ki bo definiral 
preprostejšo organizacijo Združenja in zagotavljal bolj zvezen prehod iz sedanje oblike 
RKRS v novo nastajajoče Združenje.  
 
 
5.2. Problematika habilitacij v povezavi z razpisom na delovno mesto 
Dr. Rebolj ugotavlja, da ima trenutni sistem habilitacij precej pomanjkljivosti. Podeljeni nazivi 
niso usklajeni s sistematiziranimi delovnimi mesti, na razpisih za delovna mesta se soočamo z 
omejenim naborom kandidatov saj je ustrezna habilitacija eden glavnih pogojev za zasedbo 
delovnega mesta. To preprečuje tudi nastavljanje tujih profesorjev saj tujci ne ustrezajo 
razpisnim pogojem, ker nimajo ustreznih habilitacij. Dr. Rebolj zato predlaga vključitev 
habilitacije v postopek razpisa na delovno mesto.  
 
SKLEP 8 
Rektorska konferenca RS podpira predlagani koncept sprememb v sistemu habilitacij in 
predlaga ustanovitev komsije za pripravo ustreznih zakonskih okvirov.  
 
 
5.3. Rangiranje evropskih univerz 
Dr. Lorber je na kratko predstavila zaključno fazo evropskega projekta U-Multiranking, več-
dimenzionalnega in več-nivojskega sistema razvrščanja univerz s svetovnim dometom. 
 
 
SKLEP 9 
Rektorska konferenca RS podpira proces razvoja vrednotenja kakovosti evropskih 
univerz, ki poteka v EU.  
Rektorska konferenca RS sprejema predlog Univerze v Mariboru, da bo organizirala 
nacionalno srečanje akademske skupnosti, na katero bi povabili predstavnika Evropske 
komisije (Robin van Ijperen), nosilca projekta (Fran Ziegele) in zunanjega eksperta (Luc 
François, Gent, Belgija). Okviren čas: jesen 2011 do pomlad 2012.  
 
 
5.4. Ustanovitev Univerzitetnega umetniškega observatorija 
Dr. Rebolj  je predstavil pobudo dr. Ota Rimele, prorektorja za področje umetnosti Univerze v 
Mariboru, po združitvi slovenskih izobraževalnih institucij iz področja umetnosti v 



Univerzitetni umetniški observatorij. Observatorij bi imel povezovalno, posvetovalno in 
strokovno funkcijo znotraj izobraževalnega področja umetnosti. Sestavljali bi ga prorektorji za 
področje umetnosti in dekani umetniških institucij.  
 
SKLEP 10 
Rektorska konferenca RS podpira ustanovitev Univerzitetnega umetniškega 
observatorija kot delovnega telesa  Rektorske konference RS.  
 
 
Ad 6. Razno  
Dr. Pejovnik je člane RKRS seznanil, da je Univerza v Ljubljani sprejela sklep, da se izpiti 
ponavljajo samo trikrat.  
Dr. Rebolj je prisotne še seznanil z organizacijo konference Out of the box, ki bo v Mariboru v 
maju 2012. 
 
Po zaključku seje Rektorske konference RS je sledil podpis sporazuma o sodelovanju med 
slovenskimi univerzami in Ministrstvom za  obrambo RS ter podpis sporazuma o izmenjavi 
študentov med slovenskimi univerzami. 
 
Po zaključku dogodka je sledila tiskovna konferenca.  
  
 
Po tonskem zapisu pripravila 
Tea Stibilj Nemec 
Univerza v Novi Gorici 


