
 
 

 
 

Zapisnik 8. redne seje Rektorske konference RS (RKRS) 
22. junija 2015 ob 10.30 uri 

v mestni sejni sobi Pretorske palače (I. nadstropje), 
na Titovem trgu v Kopru 

 
 
 
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. Matej Zupan, pomočnica 
rektorja ter sekretarka RKRS mag. Jana Lutovac Lah Predsednik delovne skupine RKRS za 
zdravje prof. dr. Borut Božič 
 
Univerza v Mariboru 
rektor prof. dr. Igor Tičar, prorektorji doc. dr. Lučka Lorber, prof. dr. Zdravko Kačič, bodoča 
prorektorja prof. dr. Žan Jan Oplotnik in prof. dr. Marko Jesenšek, v.d. prorektortica za 
študentska vprašanja Maja Žibert  
 
Univerza na Primorskem 
rektor prof. dr. Dragan Marušič, prorektorja izr. prof. dr. Štefan Miklavič izr. prof. dr. Tadeja 
Jere Jakulin, 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 
 
Na seji je bil prisoten dr. Ivan Leban, direktor NAKVIS. 
 
Pri četrti točki dnevnega reda je bila prisotna dr. Alenka Flander, direktorica CMEPIUS 
 
 
 
 
 
 



Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje 
 
Sklep 1: 
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 8. redne seje. 
 
 
Ad 2 Potrditev zapisnika 7. redne seje Rektorske konference RS z dne 10. aprila 2015 
 
Sklep 2:  
Rektorska konferenca RS potrdi zapisnik 7. Redne seje Rektorske konference RS z dne 10. 4. 
2015. 
 
 
Ad 3 Pregled uresničitve sklepov 
 
Sklep 3: 
Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 7. Redne seje Rektorske 
konference RS z dne 10. aprila 2015. 
 
 
Ad 4  Predstavitev osnutka strategije internacionalizacije - CMEPIUS 
 
Sklep 4:  
Rektorska konferenca RS se seznani z osnutkom strategije internacionalizacije, ki ga je 
predstavil CMEPIUS.  
Rektorska konferenca RS se strinja, da je strategija internacionalizacije visokega šolstva 
potrebna, a je v veliki meri odvisna od strategije države na tem področju. Poleg tega se 
Rektorska konferenca RS strinja, da se visoko šolstvo ne more internacionalizirati zgolj s 
poučevanjem v slovenščini in da internacionalizacija zahteva dodatna finančna sredstva. Zato 
Rektorska konferenca RS predlaga medresorsko usklajevanje strategije, ki bo zajela vse 
pomembne vidike internacionalizacije, ki jih pokrivajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za finance, 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. CMEPIUS-u daje konkretne 
predloge in pobude, pri čemer le-ta k sodelovanju lahko povabi delovno skupino RKRS za 
pripravo strategije za rabo jezika na slovenskih univerzah. 
 
 
Ad 5   Predstavitev Zakona o NAKVIS 
 
Sklep 5: 
Rektorska konferenca RS se seznani s pobudo za pripravo zakona o Nacionalni agenciji RS za 
kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in podpira predlog, da se delovanje agencije uredi s 
posebnim zakonom. 
 
 
Ad 6   Financiranje univerz  
 
Sklep 6: 
Sklep 6.1:  
 



Rektorska konferenca RS se seznani s predlogom financiranja, ki ga je pripravila Univerza na 
Primorskem in njegovo ponovno obravnavo, skupaj s predlogom, ki ga pripravi Univerze v 
Mariboru do naslednje seje. Univerza v Mariboru se namreč ni strinjala predlogom 
financiranja, zato predstavljen predlog ni bil sprejet. 
 
Ad 7   Poročila delovnih skupin 
 
Ad 7.1   Delovna skupina za področje zdravstvenih ved  
 
Sklep 7.1:  

Rektorska konferenca RS sprejme spodaj navedene predloge ugotovitvenih in izvedbenih 
sklepov in pozove delovno skupino za področje zdravstvenih ved, da pripravi poziv(e) 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za zdravje ter Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti k reševanju nekonsistentne situacije.  

Ugotovitveni sklepi: 
Sklep A:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije ugotavlja, da izvajalci študijskih programov s 
področja zdravstva niso bili suvereni pri oblikovanju programov (klinične vaje, praktična 
usposabljanja, predpisana z EU direktivo ali s slovensko zakonodajo izven izobraževalnega 
resorja npr. ZZDej), zato ne morejo sami vplivati na izvedbo in ne morejo prevzemati sami 
odgovornosti za pogoje, ki onemogočajo izvedbo zdravstvenih študijskih programov, ko 
zakonodajalec ni poskrbel z medresorsko usklajenimi podzakonskimi akti (npr. z določitvijo 
normativov in standardov o izvedbi kliničnega usposabljanja) za izvedljivost.  
 
Sklep B:   
Rektorska konferenca Republike Slovenije pričakuje dogovor znotraj vlade in resornih 
ministrstev glede izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih poklicev kot področja 
posebnega družbenega pomena v delu, kjer gre za izvajanje javne službe. Kakovost slednjega 
predstavlja dolgoročno varnost tarčne populacije, ki je ob upoštevanju tudi preventivnih in 
zdravstveno-promocijskih aktivnosti zdravstvenih delavcev celotna slovenska populacija. To 
pa je populacija, ki je nobena slovenska politika ne more in ne sme ignorirati.  
 
Sklep C:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije pričakuje, da bodo pristojna ministrstva 
vzpostavila enoten sistem zagotavljanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja 
zdravstvenih poklicev na državni ravni, prav tako morajo biti uporabljeni enaki kriteriji pri 
preverjanju kakovosti. Samo na ta način je lahko trg (za izobraževanje in usposabljanje) odprt 
za vsakega, ki izpolnjuje enotne kriterije kakovosti (ne pa samo »za vsakega«). Morebitni 
nekoliko večji vstopni stroški tega sistema zagotavljanja kakovosti se že srednjeročno 
povrnejo zaradi manjše razdrobljenosti izobraževalnih institucij in manjše obremenitve 
zdravstvenih izvajalcev.  
 
Sklep D:  
Tako kot je potrebno zagotavljati enotno kakovost na strani izvajalcev zdravstvenih študijskih 
programov, velja tudi za enotno zagotavljanje kakovosti učnih zavodov:  
 
- Če zavod ali ustanova nosi naziv učni, je dolžna izvajati tudi učne aktivnosti za akreditirane 
študijske programe v zdravstvu (kot del delovne obveznosti).  



 
- Terciarne ustanove so glede na svoj status in definicijo terciarne ravni zdravstvene 
dejavnosti v osnovi dolžne izvajati učne aktivnosti; in to ne samo za lastne zaposlene (to mora 
vsaka inštitucija, ustanove so terciarne zaradi zunanjega izvajanja učnih dejavnosti).  
 
- Uporaba naziva univerzitetni mora imeti svoje posledice – najmanj v učnem procesu kot ga 
opredeljujejo univerze.  
 
Hkrati je potrebno predvideti sistem, ki bo ob morebitni nezainteresiranosti zdravstvenih 
zavodov za naziv učni zavod omogočil izvedbo programa, ki ga je izobraževalna inštitucija 
dolžna izvesti za študente, ko so le-ti enkrat vpisani v program.  
 
Sklep E:  
Univerze z zdravstvenimi programi bi morale biti kot enakovreden sogovornik vključene v 
pogajanja o področnem dogovoru (Splošni dogovor za pogodbeno leto) za zdravstvo. Za 
učinkovitejše povezave in izvajanja nalog pa bi morali biti v UO ali NO kliničnih centrov 
imenovani tudi predstavniki univerz.  
 
Predlogi izvedbenih sklepov:  
 
Sklep F:  
Rektorska konferenca Republike Slovenije pozove resorna ministrstva (MIZŠ, Ministrstvo za 
zdravje, Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti), da se v okviru vlade dogovorijo o 
umestitve zdravstvenega izobraževanja in usposabljanja v slovenski zdravstveni in 
izobraževalni prostor ter temu ustrezno uskladijo različno resorsko zakonodajo. Pri tem naj se 
upošteva realno stanje tako v zdravstvu kot v visokošolskem izobraževanju za oblikovanje 
dolgoročnega stabilnega sistema, ki bo spodbujal samega sebe k zagotavljanju kakovosti. Za 
zagotavljanje varnosti pacientov, ki jo dosegamo izvorno s kakovostno izobraženim in 
usposobljenim kadrom, je potrebno upoštevati tako sredstva iz proračuna kot tudi sredstva 
zdravstvene blagajne (utemeljitve v poročilu).  
 
Sklep G:   
Rektorska konferenca Republike Slovenije daje pobudo za  uskladitev ZZDej s področno 
direktivo o reguliranih poklicih in sicer tako, da bo zakonski predpis jasneje določal vsebino, 
način izvedbe, financiranje in oblike nadzora nad izvajanjem kliničnega usposabljanja.  
 
Sklep H:   
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva MZ in MIZŠ, da v zakonodaji 
določita/opredelita status učne bolnišnice (sekundarna raven) in učne klinične bolnišnice 
(terciarna raven). Status učne klinične bolnišnice kot terciarne ustanove mora biti najtesneje 
partnersko in ekskluzivno vezan na cilj izvedbe visokošolskih študijskih programov javnih 
univerz po teritorialnem načelu. V tem delu sta obe ustanovi nujni partnerski ustanovi pri 
izvedbi navedenih študijskih programov, čemur bi že ZZDej in ZViS morala dati poseben 
status in jasno določiti režim financiranja skupne dejavnosti.  
 
Sklep I:   
Rektorska konferenca Republike Slovenije poziva MZ, da skupaj z izvajalci izobraževanja in 
usposabljanja preveri aktualnost in smiselnost obstoječih pogojev za učne zavode posameznih 
področij in pri spremembah upošteva izhodišča iz ugotovitvenega sklepa D. 



Ad 7.2    Delovna skupina za pametno specializacijo  

Sklep 7.2: 
Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom delovne skupine za pametno specializacijo. 
 
Ad 8     Kadrovske zadeve 
 
Ad 8.1    Zamenjava člana delovne skupine za pametno specializacijo    
Sklep 8.1: 
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Maje Makovec Brenčič v 
delovni skupini RKRS za pametno specializacijo imenuje prorektorico prof. dr. Tanjo Mihalič 
z Univerze v Ljubljani. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.35 uri. 
 
Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 18. septembra 2015, ob 10.30. uri 
na Univerzi v Mariboru. 
 
V Ljubljani, 24. junija 2015 
 
 
 
mag. Jana Lutovac Lah             prof. dr. Ivan Svetlik 
Sekretarka          P r e d s e d n i k 
 
 
 
 


