
 
 

 
 
 
 
 

Zapisnik 6. redne seje Rektorske konference RS (RKRS) 
27. februar 2015 ob 10.30 uri 

v sobi rektorjev Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana 
 
 
Prisotni: 
 
Univerza v Ljubljani 
rektor in predsednik RKRS prof. dr. Ivan Svetlik, glavni tajnik Mihaela Bauman Podojsteršek, 
prorektorji prof. dr. Martin Čopič, pomočnica rektorja ter sekretarka RKRS mag. Jana 
Lutovac Lah, pomočnik glavnega tajnika Univerze Zlata Ploštajner 
 
Univerza v Mariboru 
rektor prof. dr. Danijel Rebolj, glavna tajnica mag. Mojca Tancer Verboten, prorektorica prof. 
dr. Karin Stana Kleinschek, prorektorica prof. dr. Mihaela Koletnik, prorektor prof. dr. 
Zdravko Kačič, prorektorica prof. dr. Lučka Lorber, prorektor prof. dr. Tomaž Kern. 
 
Univerza na Primorskem 
rektor prof. dr. Dragan Marušič, prorektorica Tadeja Jere Jakulin, glavni tajnik Ingrid Orel, 
prorektor, izr. prof. dr. Štefan Miklavič, sodelavka iz kabineta rektorja Jelena Čeklić, Boštjan 
Lešnik, predsednik Študentskega sveta.  
 
Univerza v Novi Gorici 
rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, prorektorja prof. dr. Gvido Bratina in dr. Mladen Franko, 
predstavnik Študentskega sveta Aleš Bogovič, član upravnega odbora Borut Lavrič.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje. 
 
Predsednik Rektorske konference prof. dr. Ivan Svetlik je ugotovil sklepčnost in predlagal 
dnevni red 6. redne seje RKRS: 
 

1. Potrditev dnevnega reda seje.  
 

2. Potrditev zapisnika 5. seje Rektorske konference RS z dne 28. novembra 2014, 
zapisnika 9., 10., 11. in 12. korespondenčne seje Rektorske konference RS  
 

3. Pregled uresničitve sklepov 
 

4. Predstavitev dejavnosti ARRS v prihodnjem obdobju 
 
direktor ARRS prof. dr. József Györkös 
 

5. Pametna specializacija 
 
5.1. Pametna specializacija – predstavitev IOT (UM) 
5.2. Pametna specializacija – poročilo delovne skupine za Pametno specializacijo, 
inovativno-podjetniško podporno okolje in talente (prof. dr. Gvido Bratina) 
 

6. Predlog koncepta ZViS, odprta razprava 
 

7. Financiranje 2015: 
7.1. Sredstva za raziskovalno in visokošolsko dejavnost (UNG) 
7.2. Predlog smernic financiranja v novem ZVIS (UM) 
7.3. Sklep Senata UM glede strukture dela kot podlaga za dodatno pasovno 
financiranje ZR dela (UM) 
7.4. Predlog vključitve obveznosti Republike Slovenije do univerz za opravljanje 
znanstveno-raziskovalno dejavnosti v Uredbo o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in drugih zavodov 

 
8. Sprememba meril za vrednotenje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela 

(UL, prof. dr. Martin Čopič) 
 

9. Poročila delovnih skupin: 
 
9.1.  Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  
9.2. Delovna skupina za enoten postopek pridobivanja podatkov o 
zaposljivosti  diplomantov 
 

10. Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki 2015 (UP) 
 

11. Razno 
 

11.1. Financiranje Kariernih centrov  
 
 
 



Sklep 1:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 6. redne seje z 
razširitvijo v točkah:  
9.3. Poročilo delovne skupine za enotno študentsko izkaznico 
11.2. Razpis za MR-je (UNG) 
11.3. Predsedovanje Rektorski konferenci Alpe Jadran (UM) 
11.4. Tuji študenti / Spremenjeni pogoji za priznanje pravice tujca do združitve družine (UL) 
11.5. Timing (UL) 
11.6. Horizon – Junckerjev sklad 
 
Rektorska konferenca RS sprejme odločitev, da se predlagana tema »Slovenska znanost na 
razpotju« s strani Univerze na Primorskem uvrsti na dnevni red naslednje redne seje skupaj z 
vprašanjem financiranja doktorskega študija (točka 6.2. s 5. Redne seje RKRS). 
 
Ad 2  Potrditev zapisnika 5. seje Rektorske konference RS z dne 28. novembra 2014, 
zapisnika 9., 10., 11. in 12. korespondenčne seje Rektorske konference RS 
Sklep 2: 
Rektorska konferenca RS potrdi zapisnik 5. seje Rektorske konference RS z dne 28. 
novembra 2014, zapisnike 9. korespondenčne seje Rektorske konference RS, sklicane dne 5. 
januarja 2015, 10. korespondenčne seje Rektorske konference RS, sklicane dne 6. januarja 
2015, 11. korespondenčne seje Rektorske konference RS, sklicane dne 6. februarja 2015 in 
12. korespondenčne seje Rektorske konference RS, sklicane dne 9. februarja 2015.  
 
Ad 3  Pregled uresničitve sklepov 
Sklep 3: 
Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 5. seje Rektorske 
konference RS z dne 28. novembra 2014 in z zapisniki 9., 10., 11. in 12. Korespondenčne seje 
Rektorske konference RS, sklicanih 5. 1. 2015, 6. 1. 2015, 6. 2. 2015, 9. 2. 2015.  
 
Ad 4  Predstavitev dejavnosti ARRS 
Sklep 4:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani z dejavnostmi ARRS v prihodnjem 
obdobju. 
 
Ad 5.   Pametna Specializacija 
 
Sklep 5.1.: Pametna specializacija – predstavitev Inovativne odprte tehnologije ali krajše 
IOT (UM) 
Sklep 5.2.: Pametna specializacija – poročilo delovne skupine za Pametno specializacijo, 
inovativno-podjetniško podporno okolje in talente (prof. dr. Gvido Bratina) 
1. Zbirni pregled mapiranja znanja vseh univerz se predstavi kot raziskovalno-razvojni 
potencial  za Strategijo pametne specializacije resornim ministrstvom in službam.   
2. Podpre se vključitev IOT in Slovenskega stičišča inovacij (SSI) v Strategijo pametne 
specializacije.  Projekta IOT in SSI sta vseslovenska projekta. 
3. Poudari se razvoj elementov podpornega okolja za prenos znanja, kjer imamo enoten 
interes, da so horizontalno vzpostavljene naslednje oblike prenosa znanja (ob vseh ostalih):  

 konzorcij za prenos tehnologij (univerze in inštituti) – sistematična podpora vsaj za 7 
let  

 univerzitetni inkubatorji – kontinuirano in sistemsko financiranje 



 e-platforme za povezovanje z gospodarstvom in negospodarstvom  - kontinuirano in 
sistemsko financiranje 

 tehnološki parki oz. prenos znanja v povezavi z lokalnimi in regionalnimi skupnostmi;  
 izobraževanje za razvoj oblik in izvedbo storitev prenosa znanja.   

4. Rektorska konferenca RS potrjuje, da je Univerza v Mariboru koordinator raziskovalno-
razvojnega in inovacijskega programa IOT, ki je aktiven na področjih dveh  prednostnih osi 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v  obdobju 2014-2020 
(»Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in  tehnološkega razvoja v skladu s pametno 
specializacijo za večjo konkurenčnost  in ozelenitev gospodarstva« in »Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za  zeleno gospodarsko rast«), in skupaj s SSI skrbi za 
komplementarno povezavo vzhodne in zahodne kohezijske regije Slovenije. 
 
Ad 6   Predlog koncepta ZViS, odprta razprava 
Sklep 6: 
Rektorska konferenca RS se seznani z razpravo na temo koncepta ZViS, opravljeno na seji 
sveta visokega šolstva, ki mu predseduje doc. dr. Lučka Lorber. 
 
Rektorska konferenca sprejme naslednjo izjavo: 
 
Rektorska konferenca RS se zavzema, da bi čim prej prišli do novega sodobnega in razvojno 
usmerjenega zakona o visokem šolstvu. Pri pripravi zakona se želi aktivno vključiti. Zakon 
mora temeljiti na spoštovanju ustavnega položaja univerz, ki jim zagotavlja avtonomijo in 
zakonsko urejeno financiranje. 
 
Predstavljeni koncept Zakona o visokem šolstvu (ZViS) predvideva novo konceptualizacijo 
zakona. Zato ni izgledov, da bi lahko stopil v veljavo prej kot v letu 2016/17. 
 
Zato RKRS predlaga takojšnjo ureditev financiranja in akreditacijskih postopkov v obstoječi 
zakonodaji ter nadaljevanje priprave novega zakona. 
 
Koncept novega ZViS, kljub številnim izboljšavam, po mnenju rektorjev vprašanje 
programske in organizacijske avtonomije univerz ter stabilnega in preglednega financiranja, 
ne rešuje na ustrezen način. 
 
Ad 7 Financiranje 2015 
Sklep 7.1.:   Sredstva za raziskovalno in visokošolsko dejavnost (UNG) 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da je to točko obravnavala pod točko 4 tega 
dnevnega reda. 
 
Sklep 7.2.:   Predlog smernic financiranja v novem ZVIS (UM) 
Rektorska konferenca se strinja, da je bila razprava v zvezi s to točko izvedena pod točko 4 
tega dnevnega reda. 
Sklep 7.3.:  Sklep Senata UM glede strukture dela kot podlaga za dodatno pasovno 
financiranje ZR dela (UM)  
Rektorska konferenca RS podpira prizadevanja za zakonsko ureditev pasovnega financiranja 
znanstvenoraziskovalnega dela na univerzah kot enakovrednega stebra stebru financiranja 
izvajanja pedagoške dejavnosti ter vzpostavitev iz tega izhajajočih razvojno naravnih 
mehanizmov, ki bodo omogočali mednarodno primerljivost in uspešnejše vključevanje v 



evropski prostor. Obe dejavnosti sta  enakovredni in se izvajata v sklopu izvajanja javne 
službe. 
 
Sklep 7.4. Predlog vključitve obveznosti Republike Slovenije do univerz za opravljanje 
znanstveno-raziskovalno dejavnosti v Uredbo o javnem financiranju visokošolskih 
zavodov in drugih zavodov 
Rektorska konferenca se seznani z dopisom, posredovanim ministrici dr. Stanki Setnikar 
Cankar z zadevo »Predlog vključitve obveznosti Republike Slovenije do univerz za 
opravljanje znanstveno-raziskovalno dejavnosti v Uredbo o javnem financiranju 
visokošolskih zavodov in drugih zavodov«, 14. 1. 2015. 
 
Ad 8: Sprememba meril za vrednotenje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela (UL, 
prof. dr. Martin Čopič) 
Sklep 8: 
Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom prof. dr. Martina Čopiča, predstavnika 
RKRS v Usmerjevalni skupini ARRS. 
 
Ad 9: Poročila delovnih skupin 
 
Sklep 9.1.: Komisija za razvoj kulture kakovosti slovenskih univerz  
Rektorska konferenca RS se seznani z aktivnostmi Komisije za razvoj kulture kakovosti 
slovenskih univerz in sprejme predloge in sklepe skupine. Sklepi delovne skupine so del 
gradiva k dnevnemu redu te redne seje. 
 
Sklep 9.2.: Delovna skupina za enoten postopek pridobivanja podatkov o 
zaposljivosti  diplomantov 
Rektorska konferenca RS se seznani z dopisom SURS, datiranim na 14. 10. 2014.  
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se razreši Delovno skupino za enoten postopek 
pridobivanja podatkov o zaposljivosti  diplomantov. Skupina je opravila delo, zaradi katerega 
je bila imenovana. 
 
Sklep 9.3.: Delovna skupina za enotno študentsko izkaznico 

 Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se delovna skupina za enotno študentsko 
izkaznico razširi in preimenuje v »Skupina za informatiko RKRS«.  

 Delovna skupina za enotno študentsko izkaznico bo Rektorski konferenci RS do 
naslednje seje sporočila predlagane člane v skupino.  

 Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da v delovni skupini za enotno študentsko 
izkaznico razreši g. Nelsona Šorgo in namesto njega imenuje g. Igorja Kosmino, vodjo 
sektorja za organizacijo dela in informacijsko podporo Univerze na Primorskem 
(kontakt: igor.kosmina@upr.si) 

 
Ad 10: Evropsko univerzitetno prvenstvo v košarki 2015 (UP) 
Sklep 10: 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se junijska seja Rektorske konference prestavi s 
5. 6. 2015 na 22. 6. Junijsko sejo Rektorske konference RS se izvede na Univerzi na 
Primorskem. 
 
 
 
 



Ad 11: Razno 
Sklep 11. 1.: Financiranje Kariernih centrov 
Rektorska konferenca RS se seznani z odgovorom Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport na temo sofinanciranja delovanja kariernih centrov slovenskih univerz v programskem 
obdobju 2014 – 2015 evropske unije, datirano na 6. 2. 2015.  
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se ministrstvo pisno kot odgovor na njihov dopis 
opozori na finančne težave pri premoščanju obdobij nefinanciranja dejavnosti. 
 
Sklep 11. 2.: Razpis za MR-je  
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da je bila ta točka obravnavana že v točki 4 
dnevnega reda. 
 
11.3. Predsedovanje Rektorski konferenci Alpe Jadran (UM) 
Rektorska konferenca RS sprejme stališče, da Celovec nadaljuje s predsedovanjem Rektorski 
konferenci Alpe Jadran, potem pa Univerza na Primorskem prevzame kandidaturo za 
predsedovanje tej konferenci. 
 
11.4. Tuji študenti / Spremenjeni pogoji za priznanje pravice tujca do združitve družine 
(UL) 
Rektorska konferenca RS sprejme dopis z zadevo: »Spremenjeni pogoji za priznanje pravice 
tujca do združitve družine,« ki se ga posreduje na Ministrstvo za notranje zadeve in 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
11.5. Timing (UL) 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da naj bodo timing projekti odprti za sodelovanje 
vseh univerz in morajo biti uvrščeni v vsebino pametne specializacije.  
 
11.6. Horizon – Junckerjev sklad 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da podpre poziv EUA, da naj se sredstva za Horizon 
2020 ne krčijo na račun Junckerjevega sklada. Poziv pošlje slovenskim poslancem v 
Evropskem parlamentu, resornemu ministrstvu ter Vladi RS.  
 
Seja je bila zaključena ob 13. uri, sledila ji je novinarska konferenca. 
 
Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 10. aprila 2015, ob 10.30. uri. 
 
V Ljubljani, 27. februar 2015 
 
 
Sekretarka          P r e d s e d n i k 
mag. Jana Lutovac Lah             prof. dr. Ivan Svetlik 


