Zapisnik 7. redne seje Rektorske konference RS (RKRS)
10. april 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, prof. dr. Goran Turk, prof. dr. Maja Makovec Brenčič,
pomočnica rektorja ter sekretarka RKRS mag. Jana Lutovac Lah, podpredsednik
Študentskega sveta UL Matej Drobnič
Univerza v Mariboru
rektor prof. dr. Danijel Rebolj, novoizvoljeni rektor prof. dr. Igor Tičar, glavna tajnica mag.
Mojca Tancer Verboten, prorektorica prof. dr. Karin Stana Kleinschek, prorektor prof. dr.
Zdravko Kačič, prorektorica doc. dr. Lučka Lorber, prorektor prof. dr. Tomaž Kern
Univerza na Primorskem
rektor prof. dr. Dragan Marušič, prorektor, izr. prof. dr. Štefan Miklavič, glavni tajnik Ingrid
Orel
Univerza v Novi Gorici
rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, prorektorja prof. dr. Gvido Bratina in dr. Mladen Franko,
predstavnik Upravnega odbora UNG Borut Lavrič
Pri prvi točki dnevnega reda so bili prisotni:
direktor Inštituta Jožef Stefan dr. Jadran Lenarčič, direktor Javne agencije za raziskovalno
dejavnost RS dr. József Györkös, v.d. direktorja Kemijskega inštituta dr. Janez Levec,
direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Oto
Luthar, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Tamara Lah Turnšek, direktorica
Pedagoškega inštituta dr. Mojca Štraus

Ad 1 Skupni sestanek Rektorske konference RS in Koordinacije raziskovalnih
inštitucij Slovenije (KOsRIS)
Sklep 1:
Rektorska konferenca Republike Slovenije in Koordinacija raziskovalnih inštitucij Slovenije
skleneta, da:
- uskladita izjavo za javnost »Zmanjševanje sredstev vodi v propad slovenske znanosti«,
- se zavzameta za institucionalizacijo Rektorske konference RS,
- poskušata doseči obravnavo problematike financiranja raziskovanja in visokega šolstva v
Državnem zboru RS.
Ad 2 Potrditev dnevnega reda seje
Predsednik Rektorske konference prof. dr. Ivan Svetlik je ugotovil sklepčnost in predlagal
dnevni red 7. redne seje RKRS:
1. Skupni sestanek Rektorske konference RS in Koordinacije raziskovalnih
inštitucij Slovenije (KOsRIS)
2. Potrditev dnevnega reda seje
3. Potrditev zapisnika 6. redne seje Rektorske konference RS z dne 27. februarja
2015
4. Pregled uresničitve sklepov
5. Obseg in struktura informacij javnega značaja (UM)
6. Kadrovske zadeve:
6.1. Razrešitev člana delovne skupine za področje zdravstvenih ved prorektorja prof.
dr. Zdravka Kačič z Univerze v Mariboru
7. Razno
7. 1 Poročilo delovne skupine za razvoj kulturne dejavnosti
Sklep 2:
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 7. redne seje z
razširitvijo v točkah:
7.1. Poročilo delovne skupine za razvoj kulture kakovosti
7.2. Poročilo delovne skupine za pametno specializacijo, inovativno-podjetniško
podporno okolje in talente
Ad 3 Potrditev zapisnika 6. Redne seje Rektorske konference RS z dne 27. februarja
2015
Sklep 3:
Rektorska konferenca RS potrdi zapisnik 6. Redne seje Rektorske konference RS z dne 27. 2.
2015.

Ad 4 Pregled uresničitve sklepov
Sklep 4:
Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 6. redne seje Rektorske
konference RS z dne 27. februarja 2015.
Rektorska konferenca RS sklene, da v sklopu 5. točke dnevnega reda 6. redne seje Rektorske
konference RS podpre določitev koordinacijskega telesa med komplementarnima iniciativama
– Slovensko inovacijsko stičišče in Inovativno odprte tehnologije, ki bo skrbel za pogajanja z
državo na področju kohezijske politike.
Ad 5 Obseg in struktura informacij javnega značaja
Sklep 5
Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme dokument, ki opredeljuje komunikacijo z
mediji in splošno javnostjo vključno s protokolom postopanja v primeru prejema novinarskih
vprašanj.
To vprašanje bo RK razširila na vprašanje avtonomnega ravnanja Univerze na eni prihodnjih
sej.
Ad 6 Kadrovske zadeve
Sklep 6:
Rektorska konferenca Republike Slovenije razreši člana delovne skupine za področje
zdravstvenih ved prorektorja prof. dr. Zdravka Kačiča z Univerze v Mariboru.
Ad 7 Razno
Ad 7.1 Poročilo delovne skupine za razvoj kulture kakovosti
Sklep 7.1:
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi sprejete sklepe delovne skupine za razvoj
kulture kakovosti:
Sklep 7.1.1.:
Delovna skupina RKRS se seznani s pobudo NAKVIS-a o samostojnem Zakonu o nacionalni
agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.
Predlagamo RKRS, da se predstavnike Sveta NAKVIS-a povabi na eno od naslednjih sej
RKRS, da predstavijo zakonsko pobudo.
Delovna skupina daje pobudo, da se pri pripravi izhodišč za Zakona o agenciji in Meril
NAKVIS-a enakovredno vključi strokovnjake iz vsake univerze.
Delovna skupina se seznani, da NAKVIS v okviru sprememb, ki jih zahtevajo nova ESG,
pripravlja priporočila za follow up evalvacije, ki jih je potrebno formalizirati, ter izvajanje
notranjih evalvacij študijskih programov na visokošolskih zavodih v Sloveniji.

Sklep 7.1.2.:
Rektorska konferenca RS sprejme predlog delovne skupine za pametno specializacijo,
inovativno-podjetniško podporno okolje in talente, da ta pošlje povabilo na IRC v Dublin za
posvet ob predlaganih zakonskih spremembah v visokem šolstvu in znanosti.
Sklep 7.1.3.:
Rektorska konferenca RS se seznani o pomenu transnacionalnega izobraževanja, zaradi
priprave strategije internacionalizacije visokega šolstva v R Sloveniji.
Sklep 7.1.4.:
Rektorska konferenca RS se seznani z EIQAS projektom, v katerega je vključen NAKVIS.
Predlog novega obrazca za akreditacijo bodo univerze prejele v usklajevanje predvidoma
maja 2015.
Pri pripravi predlogov sprememb Meril in smernic za pripravo samoevalvacij in follow up
evalvacij predlagamo, da se v delovno skupino povabi tudi predstavnike univerz.
Sklep 7.1.5.:
Ob pripravi letnih poročil o delu univerz, se nameni posebna pozornost pripravi
samoevalvacijskih poročil, ki naj spodbujajo k večji samorefleksiji.
RKRS se seznani s kandidaturo za organizacijo EQAF konference v Sloveniji v letu 2016 na
katero kandidira ŠOS.
Ad 7.2.
Sklep 7.2. Poročilo delovne skupine za pametno specializacijo, inovativno-podjetniško
podporno okolje in talente
Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom delovne skupine pametno specializacijo,
inovativno-podjetniško podporno okolje in talente.
Ad 7.3.
Sklep 7.3. Izplačila tretje četrtine plač
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se vloži tožba za neizplačano razliko prvega
obroka tretje četrtin plačnih nesorazmerij.
Ob zaključku 6. redne seje Rektorske konference RS se je predsednik prof. dr. Ivan Svetlik
zahvalil rektorju Univerze v Mariboru prof. dr. Danijelu Rebolju za sodelovanje in pozdravil
novoizvoljenega rektorja prof. dr. Ivana Tičarja.
Seja je bila zaključena ob 13. uri.
Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v ponedeljek, 22. junija 2015, ob 10.30. uri
na Univerzi na Primorskem.
V Ljubljani, 10. aprila 2015

Sekretarka
mag. Jana Lutovac Lah

Predsednik
prof. dr. Ivan Svetlik

