
 
 

Zapisnik 9. redne seje Rektorske konference RS (RKRS) 

28. septembra 2015 ob 10.30 uri 

v sobi rektorjev Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12 

 

 

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, prof. dr. Tanja 

Mihalič, pomočnica rektorja ter sekretarka RKRS mag. Jana Lutovac Lah 

 

Univerza v Mariboru 

rektor prof. dr. Igor Tičar, prorektor prof. dr. Žan Jan Oplotnik, prorektor prof. dr. Jernej 

Turk, prorektorica doc. dr. Lučka Lorber, glavni tajnik Teodor Lorenčič, prof. dr. Borut 

Bratina, prof. dr. Peter Virtič, vodja kabineta mag. Mirjana Babić, dr. Anton Habjanič, 

Tehnocenter UM, prof. Oto Rimele, UUO RKRS  

 

Univerza na Primorskem 

rektor prof. dr. Dragan Marušič, Jelena Ćeklić, kabinet rektorja 

 

Univerza v Novi Gorici 

rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, prorektorja prof. dr. Gvido Bratina in dr. Mladen Franko, 

član Upravnega odbora Borut Lavrič 

 

 

Do šeste točke dnevnega so bili prisotni ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. 

Maja Makovec Brenčič, državni sekretar dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za 

znanost mag. Urban Krajcar in svetovalec v kabinetu ministrice Mitja Urbanc ter državni 

svetnik RS prof. dr. Stanislav Pejovnik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje 

 

Sklep 1: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 9. redne seje z 

razširitvijo v naslednjih točkah: 
9.13.Zamenjava člana delovne skupine za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje 
(UM) 

9.14. Imenovanje člana delovne skupine za uporabo jezika in pripravo strategije za 
uporabo jezika (UM) 

9.15. Zamenjava predsednika delovne skupine za področje zdravstvenih ved (UL) 

9.16. Imenovanje člana RKRS v delovno skupino za pripravo predloga sprememb ZViS 
(UL) 

9.17.: Kadrovske zadeve: Zamenjava člana v delovni skupini za Pametno specializacijo 
(UM) 

10.1. Problematika prenosa tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah (UM) 

 

 

Ad 2 Potrditev zapisnika 8. redne seje Rektorske konference RS z dne 22. junija 2015 

 

Sklep 2:  
Rektorska konferenca RS potrdi zapisnik 8. Redne seje Rektorske konference RS z dne 22. 6. 

2015. 

 

 

Ad 3 Pregled uresničitve sklepov 

 

Sklep 3: 

Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 8. Redne seje Rektorske 

konference RS z dne 22. junija 2015. 

Ob tem predsednik Rektorske konference RS pove, da je bil ministrici za izobraževanje, 

znanost in šport 31. 7. 2015 posredovan usklajen predlog sistema financiranja univerz. 

 

 

Ad 4 Predstavitev programa nove ministrske ekipe dr. Maje Makovec Brenčič 

 

Sklep 4:  
Rektorska konferenca RS se seznani s programom nove ministrske ekipe dr. Maje Makovec 

Brenčič. 

Rektorska konferenca sprejme sklep, da se prenovi in reaktivira delovna skupina za 

spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje. 

 

 

 

Ad 5   Predstavitev stališča Državnega sveta RS do problematike visokega šolstva 

 

Sklep 5: 

Rektorska konferenca RS se je seznanila s poročilom o delu državnega svetnika prof. dr. 

Stanislava Pejovnika.   

 



 

Ad 6   Proaktivni odnos univerz do vprašanja beguncev in azilantov v Sloveniji 
 

Sklep 6: 

Ugotovitev A:  

Begunci in azilanti se bodo soočili s številnimi težavami pri vključevanju v študij kot npr. s 

pomanjkanjem informacij, nasvetov, obravnavo posebnih potreb, neznanjem slovenskega in 

akademskega jezika (slovenščina ali angleščina), ovirami pri dostopu do vladnih finančnih 

shem študijskih pomoči, nastanitvi itd. Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira 

integracijo beguncev in pospeševanje dostopa do univerzitetnega izobraževanja in znanja za 

begunce in azilante. 

 

Ugotovitev B: 

Begunci in azilanti, ki se želijo vključiti v delo na visokošolskih organizacijah, se bodo soočili 

s številnimi težavami kot npr. s pomanjkanjem informacij, nasvetov, obravnavo posebnih 

potreb, tudi družinskih potreb, neznanjem slovenskega in akademskega jezika (slovenščina in 

angleščina), ovirami pri dostopu do nastanitvenih zmogljivostih, prijavah na razpise itd.  

Rektorska konferenca Republike Slovenije podpira omogočanje zaposlovanja in sodelovanja 

potencialnih sodelavcev, ki so se znašli v begunskem valu. 

 

Sklep: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije se zaveda problematike beguncev, ki 

zadeva  visokošolske institucije, in bo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, 

znanost in šport pripravila potrebne aktivnosti. Ob tem se Rektorska konferenca RS zavzema 

za proaktiven pristop v smislu vključevanja za delo in študij sposobnih ljudi. 

 

 

Ad 7   Klasifikacija študijskih programov 

 

Sklep 7  

Rektorska konferenca RS imenuje delovno skupino za klasifikacijo študijskih programov v 

sestavi (vsaka univerza predlaga dva člana, in sicer prorektorja za študijsko področje in enega 

predstavnika strokovnih služb): 

Univerza v Ljubljani: prof. dr. Goran Turk, Polonca Miklavc Valenčič 

Univerza v Mariboru: prof. dr. Nataša Vavpotič, mag. Andrejka Golob 

Univerza na Primorskem: doc. dr. Sonja Rutar, doc. dr. Marko Orel 

Univerza v Novi Gorici: prof. dr. Mladen Franko, Renata Kop 

Delovno skupino za klasifikacijo študijskih programov skliče prof. dr. Goran Turk, prorektor 

Univerze v Ljubljani. 

 

Ad 8     Poročila delovnih skupin 

 

Ad 8.1. Poročila delavnih skupin: Delovna skupina za uporabo jezika in pripravo 

strategije za uporabo jezika 

 

Sklep 8.1: 

Rektorska konferenca RS potrdi strukturo dokumenta, ki predstavlja strategijo rabe jezika na 

univerzah in opredeljuje v predlogu 12. člena ZVIŠ nenatančno opredeljena mesta. 

 



Struktura strategije 

1. Stanje v mednarodnem prostoru glede rabe jezika in internacionalizacije 

2. Trenutno stanje v Sloveniji glede rabe jezika in internacionalizacije 

- dokumenti na ravni države o rabi jezika in internacionalizaciji 

- dokumenti na ravni univerz o rabi jezika in internacionalizaciji 

3. Raba jezika na univerzah 

- učni jezik (priporočila ob uresničevanju 12. člena ZVŠ) 

- znanje slovenščine tujejezičnih študentov in učiteljev ter drugih sodelavcev  

- slovenščina kot tuji jezik na slovenskih univerzah in na univerzah v tujini 

- znanje tujega jezika učiteljev in drugih sodelavcev, ki v študijskem procesu uporabljajo tuji 

jezik 

4. Skrb za strokovni in znanstveni jezik 

- habilitacije 

- strokovni jeziki v slovenščini in tujih jezikih 

- različni konteksti rabe in izbire jezika (konference, gostovanja, povzetki v slovenskem in/ali 

tujem jeziku. 

5. Internacionalizacija 

 

Ad 8.2    Poročila delavnih skupin: Delovna skupina za Pametno specializacijo 

 

Sklep 8.2: 

Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom delovne skupine za Pametno specializacijo. 

 

 

Ad 8.3. Poročila delavnih skupin: Univerzitetni umetniški observatorij 

 

Sklep 8.3: 

Rektorska konferenca RS se seznani s poročilom delovne skupine Univerzitetni umetniški 

observatorij. 

 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da je treba na vseh slovenskih univerzah okrepiti 

zavedanje, da je treba študijskim programom s področja umetnosti glede na njihove specifike 

nameniti posebno skrb. Ob upoštevanju specifike področja je potrebno omogočiti študij tudi 

na tretji stopnji.  

 

Rektorska konferenca RS podpira vsa prizadevanja delovne skupine Univerzitetni umetniški 

observatorij za izboljšanje stanja izobraževanja na področju umetnosti v RS, kakor tudi 

podpira nadaljevanje prizadevanj delovne skupine za preučitev položaja umetniških akademij.  

  

Rektorska konferenca RS ob dodatnih javnih sredstvih v okviru predlagane finančne sheme 

podpira začetek delovanja Akademije za umetnosti Univerze v Mariboru, saj v omenjenih 

prizadevanjih UM vidi kontinuiteto specifičnega poslanstva slovenskih univerz, povezanega z 

univerzitetnim izobraževanjem s področja umetnosti. 

  

Rektorska konferenca RS podpira prizadevanja Univerze na Primorskem, da vzpostavi 

potrebne pogoje za promocijo in razvoj področja umetnosti in prav tako prizadevanja, da 

Visoka šola za umetnost Univerze v Novi Gorici pridobi koncesijo za izvajanje študijskih 

programov, in sicer v okviru obstoječe predlagane finančne sheme.  



Rektorska konferenca RS bo zavzela prepoznavno in odločno stališče do univerzitetnega 

umetniškega izobraževanja v obliki izjave, ki jo bomo oblikovali do naslednje redne seje 

RKRS.   

 

 

Ad 8.4    Pripojitev delovne skupine za pripravo strokovnega predloga za reševanje 

vprašanja obveznega zdravstvenega zavarovanja študentov na kliničnem oziroma 

praktičnem usposabljanju k delovni skupini za področje zdravstvenih ved 

 

Sklep 8.4: 

Rektorska konferenca RS se seznani, da se delovni skupini »delovna skupina za pripravo 

strokovnega predloga za reševanje vprašanja obveznega zdravstvenega zavarovanja študentov 

na kliničnem oziroma praktičnem usposabljanju« in delovna skupina za področje zdravstvenih 

ved« glede na vsebino dela prekrivata.  

 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se delovna skupina za pripravo strokovnega 

predloga za reševanje vprašanja obveznega zdravstvenega zavarovanja študentov na 

kliničnem oziroma praktičnem usposabljanju pripoji delovni skupini za področje zdravstvenih 

ved. 

 

 

Ad 9   Kadrovske zadeve 

 

Ad 9.1 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za ureditev statusa 

športnikov na univerzi 

 

Sklep 9.1: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto Katje Cerar v delovni skupini RKRS 

za ureditev statusa športnikov na univerzi imenuje Zvjezdana Mikiča, oba z Univerze v 

Ljubljani. 

 

 

Ad 9.2 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za obravnavo 

problematike habilitacij 

 

Sklep 9.2: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Karin Stana Kleinschek v 

delovni skupini RKRS za obravnavo problematike habilitacij imenuje prorektorja prof. dr. 

Nika Samca z Univerze v Mariboru. 

 

 

Ad 9.3 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za spremembo oziroma 

pripravo nove zakonodaje 

 

Sklep 9.3: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Zdravka Kačič v delovni 

skupini RKRS za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje imenuje prorektorja prof. dr. 

Žana Jana Oplotnika z Univerze v Mariboru. 

Ad 9.4 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za informatiko RKRS 

 



Sklep 9.4: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto Roka Hržiča v delovni skupini RKRS 

za informatiko imenuje prorektorico Majo Žibert z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.5 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana etične komisije za vedenjske raziskave 

 

Sklep 9.5: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Bojana Borstnerja v etični 

skupini za vedenjske raziskave imenuje prof. dr. Branka Lobnikarja z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.6 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za ureditev statusa 

športnikov na univerzi 

 

Sklep 9.6: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Jurija Planinšca v delovni 

skupini RKRS za ureditev statusa športnikov na univerzi imenuje prorektorico prof. dr. 

Natašo Vaupotič z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.7 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine na temo ocenitve 

uresničevanja Resolucije o zavezanosti slovenskih univerz za razvoj kulture kakovosti, 

sprejete v 2012 

 

Sklep 9.7: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto mag. Pike Radmilovič v delovni 

skupini RKRS na temo ocenitve uresničevanja Resolucije o zavezanosti slovenskih univerz za 

razvoj kulture kakovosti, sprejete v 2012, imenuje Iztoka Slatinka z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.8 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za področje zdravstvenih 

ved 

 

Sklep 9.8: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Zdravka Kačiča  v  delovni 

skupini RKRS za področje zdravstvenih ved imenuje prorektorja prof. dr. Žan Jan Oplotnika  

z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.9 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za Zakon o raziskovalni in 

inovacijski dejavnosti 

 

Sklep 9.9: 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Karin Stana Kleinschek (in 

namestnika prof. dr. Danijela Rebolja) v delovni skupini RKRS za Zakon o raziskovalni in 

inovacijski dejavnosti imenuje prorektorja prof. dr. Nika Samca (in namestnika rektorja prof. 

dr. Igorja Tičarja) z Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.10 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za iniciativo Opening Up 

Slovenia   

 

Sklep 9.10: 



Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto doc. dr. Nenad Čuš Babiča v delovni 

skupini RKRS za iniciativo Opening Up Slovenia imenuje dr. Izidorja Goloba z Univerze v 

Mariboru. 

 

Ad 9.11 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana v Research Policy Working Group EUA 

 

Sklep 9.11: 

Ker prof. dr. Karin Stana Kleinschek ni več prorektorica, ni več članica Research Policy 

Working Group EUA, kjer ima RKRS predstavnika. Zato mora RKRS imenovati novega.  

 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da za člana Research Policy Working Group EUA 

predlaga prorektorja Univerze v Ljubljani prof. dr. Martin Čopiča. 

 

Ad 9.12 Kadrovske zadeve: Potrditev kandidata doc. dr. Stanka Kostanjevca, 

zaposlenega na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, za 

člana sveta Slovenskega filmskega centra, Javne agencije RS 

 

Sklep 9.12: 

Rektorska konferenca RS potrdi doc. dr. Stanka Kostanjevca, zaposlenega na Akademiji za 

gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, za kandidata za člana sveta 

Slovenskega filmskega centra, Javne agencije RS. 

 

Ad 9.13 Kadrovske zadeve: Imenovanje člana delovne skupine za uporabo jezika in 

pripravo strategije za uporabo jezika 

 

Sklep 9.13:  

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se v delovno skupino RKRS za uporabo jezika in 

pripravo strategije za uporabo jezika imenuje prorektorja prof. dr. Jerneja Turka z Univerze v 

Mariboru. 

 

Ad 9.14 Kadrovske zadeve: Zamenjava člana delovne skupine za spremembo oziroma 

pripravo nove zakonodaje 

 

Sklep 9.14:  

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto mag. Mojce Tancer v delovni skupini 

RKRS za spremembo oziroma pripravo nove zakonodaje imenuje dr. Boštjana Brezovnika z 

Univerze v Mariboru. 

 

Ad 9.15 Kadrovske zadeve: Zamenjava predsednika delovne skupine za področje 

zdravstvenih ved 

 

Sklep 9.15: 

Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme sklep, da s 1. januarjem 2016 vodenje 

delovne skupine za področje zdravstvenih ved od prof. dr. Boruta Božiča z Univerze v 

Ljubljani prevzame prof. dr. Darja Barlič Maganja z Univerze na Primorskem. 

 

Ad 9.16 Kadrovske zadeve: Imenovanje člana RKRS v delovno skupino za pripravo 

predloga sprememb ZViS 

 



Sklep 9.16 

Rektorska konferenca Republike Slovenije sprejme sklep, da na poziv Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport v delovno skupino za pripravo predloga sprememb Zakona o 

visokem šolstvu predlaga dva člana, ki ju izglasuje korespondenčno. Rektorska konferenca 

RS sprejme sklep, da pregleda člane v delovni skupini za spremembo oziroma pripravo nove 

zakonodaje; rektorji sporočijo morebitne potrebne zamenjave predstavnikov posameznih 

univerz: 

 

- prof. dr. Miha Juhart, Univerza v Ljubljani, predsednik  ostane 

- prof. dr. Dušan Mramor, Univerza v Ljubljani, član  zamenja ga prof. dr. Goran 

Turk 

– prof. dr. Rajko Pirnat, Univerza v Ljubljani, član  zamenja ga prof. dr. Franc 

Forstnerič 

– Mihaela Bauman Podojsteršek, Univerza v Ljubljani, članica  ostane 

– izr. prof. dr. Štefko Miklavič, Univerza na Primorskem, član  ostane 

– Tanja Marsič, Univerza na Primorskem, članica  zamenja jo Jelena Ćeklić 

– Doc. dr. Andraž Teršek, Univerza na Primorskem, odstopljen član  zamenja ga izr. 

prof. dr. Klavdija Kutnar 

– prof. dr. Mladen Franko, Univerza v Novi Gorici, član  ostane 

– Borut Lavrič, Univerza v Novi Gorici, član  ostane 

– prof. dr. Zdravko Kačič, Univerza v Mariboru, član  zamenja ga prof. dr. Žan Jan 

Oplotnik 

– mag. Mojca Tancer, Univerza v Mariboru, članica  zamenja jo dr. Boštjan 

Brezovnik 

– Rok Hržič, Univerza v Mariboru, član  zamenja ga Maja Žibert 

 

Ad 9.17.: Kadrovske zadeve: Zamenjava člana v delovni skupini za Pametno 

specializacijo 

Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se na mesto prof. dr. Karin Stana Kleinschek v 

delovni skupini za Pametno specializacijo imenuje prof. dr. Petra Virtiča z Univerze v 

Mariboru. 

 

 

Ad 10 Razno: Problematika prenosa tehnologij na javnih raziskovalnih organizacijah 

 

Sklep 10: 

Rektorska konferenca RS priznava napore države, ki je v zadnjih desetih letih izdatno vlagala 

v raziskave in razvoj ter v vzpostavljanje spodbudnega podjetniškega okolja, pri čemer pa je 

zapostavila sistemsko vzpostavitev povezovanja med centri znanja – RO in gospodarstvom, 

saj delovanje in financiranje pisarn za prenos tehnologij ni bilo sistemsko urejeno. Rektorska 

konferenca poziva pristojne oblikovalce politik k čimprejšnjemu sprejetju ukrepov za 

vzpostavitev sistemskega delovanja in financiranja pisarn za prenos tehnologij na RO.  

 

Rektorska konferenca RS skladno s svojim predhodnim sklepom, z dne 4. 7. 2014, podpira 

predlog za vzpostavitev trajne in sistemske rešitve financiranja dejavnosti za prenos 

tehnologij v obdobju 2016-2020 z namenom učinkovite podpore prenosa znanj in tehnologij v 

gospodarstvo in širše družbeno okolje. 

 



Rektorska konferenca RS poziva vlado RS, da z ustreznimi moduli podpre izobraževanja 

raziskovalnih kadrov ter kadrov v pisarnah za prenos tehnologij, obenem pa tudi 

sofinanciranje osnovne dejavnosti in patentnih stroškov ter vzpostavitev „proof of concept“ 

sklada. 

 

Rektorska konferenca RS priznava pomen do sedaj opravljenega dela pisarn za prenos 

tehnologij ter spodbuja povezovalno delo na področju prenosa tehnologij s ciljem nuditi 

kvalitetno, učinkovito in strokovno podporo vsem raziskovalcem in podjetjem v Sloveniji. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 14. uri. 

 

Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 27. novembra 2015, ob 10.30. uri 

na Univerzi v Ljubljani. 

 

 

V Ljubljani, 28. septembra 2015 

 

 

 

 

Sekretarka          P r e d s e d n i k 

mag. Jana Lutovac Lah             prof. dr. Ivan Svetlik 

 

 

 

 


