Zapisnik 4. Redne seje Rektorske konference RS (RKRS)
19. september 2014 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. Goran Turk, prof. Matej Zupan, prof. dr. Maja Makovec Brenčič,
pomočnica rektorja ter sekretarka RKRS mag. Jana Lutovac Lah, predsednik Študentskega
sveta UL Juš Veličković;
Univerza v Mariboru
rektor prof. dr. Danijel Rebolj, glavni tajnik mag. Mojca Tancer Verboten, prorektorici prof.
dr. Karin Stana Kleinschek, doc. dr. Lučka Lorber, prorektorja prof. dr. Tomaž Kern, študent
Rok Hržič, predsednik delovne skupine Univerzitetni umetniški observatorij prof. Oto Rimele
Univerza na Primorskem
rektor prof. dr. Dragan Marušič, izr. prof. dr. Dejan Hozjan, prorektor za študijske zadeve,
sodelavec iz kabineta rektorja Frenk Mavrič;
Univerza v Novi Gorici
rektor prof. dr. Danilo Zavrtanik, član Upravnega odbora Borut Lavrič, prorektorja prof. dr.
Gvido Bratina.

Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje.
Predsednik Rektorske konference prof. dr. Ivan Svetlik je ugotovil sklepčnost in predlagal
dnevni red 4. redne seje RKRS:
1. Potrditev dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 3. seje Rektorske konference RS z dne 13. junija 2014,
zapisnika 6. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 4. julij
2014 in zapisnika 7. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne
4. julij 2014
3. Pregled uresničitve sklepov
4. Perspektiva razvoja univerz (UM)
5. Pametna specializacija – odziv univerz (UL)
6. Programi za aktivacijo talentov slovenskih univerz (UM)
7. Vprašanje zakladniškega računa (UL)
8. Delovne skupine – poročanje:
8.1. Poročilo delovne skupine RKRS za enotno študentsko izkaznico (UM)
8.2. Poročilo delovne skupine RKRS Univerzitetni umetniški observatorij (poroča:
prof. Oto Rimele, UM)
8.3. Poročilo delovne skupine RKRS Etična komisija za vedenjske raziskave (UNG)
9. Razno:
9.1. Javna veljavnost programov, ki jim je potekla akreditacija (UL)
9.2. Urejanje dovoljenj za bivanje v Sloveniji za namene izobraževanja tujih študentov
(UNG)
9.3. Poročilo rektorja Univerze v Mariboru o dogodku Trans-Atlantic dialogue 2014:
»Higher education in the public eye: reputation, public opinion and accountability«. (UM)

Ad 1 Potrditev dnevnega reda seje
Sklep 1:
Rektorska konferenca Republike Slovenije potrdi predlagani dnevni red 4. redne seje.

Ad 2 Potrditev zapisnika 3. seje Rektorske konference RS z dne 13. junija 2014,
zapisnika 6. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 4. julij 2014 in
zapisnika 7. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane dne 4. julij 201
Sklep 2:
Rektorska konferenca RS potrdi:
- zapisnik 3. seje Rektorske konference RS z dne 13. junija 2014,
- zapisnik 6. in 7. korespondenčne seje Rektorske konference RS sklicane, oboje z dne 4.
julija 2014.
Ad 3 Pregled uresničitve sklepov
Sklep 3:
Rektorska konferenca RS se seznani z realizacijo sprejetih sklepov 3. seje Rektorske
konference RS z dne 13. junija 2014 in z zapisnikoma 6. in 7. korespondenčne seje Rektorske
konference RS, obe sklicani dne 4. julija 2014.
Rektorska konferenca RS se v zvezi s sklepom tri zadnje redne tretje seje, ki se nanaša na
vlogo skupine za področje zdravstvenih ved v odnosu do oblikovanja medresorske skupine,
katere namen bo, da na operativni ravni ugotovi, kako rešiti odprta vprašanja na področju
izobraževanja zdravstvenih in medicinskih ved, in sicer izvajanje študijskega procesa na
področju medicine, cenik izvajanja kliničnih vaj za študente in obvezno zdravstveno
zavarovanje študentov na kliničnem oziroma praktičnem usposabljanju, seznani, da vodja te
skupine prof. dr. Nadja Plazar ni več zaposlena na Univerzi na Primorskem.
Rektorska konferenca RS zato sprejme sklep, da Univerza na Primorskem sporoči novega
člana te skupine.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se imenuje nov vodja skupine, tj dekan Fakultete
za farmacijo prof. dr. Borut Božič.
Delovna skupina za področje zdravstvenih ved vključuje naslednje člane:
– izr. prof. dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar, dr.
med., dekanica UM FZV: majda.pajnkihar@um.si
– doc. dr. Marija Zaletel, UL ZF: marija.zaletel@zf.uni-lj.si
– doc. dr. Blaž Ivanc, UL ZF: blaz.ivanc@zf.uni-lj.si
– prof. dr. Goran Turk, prorektor UL: goran.turk@uni-lj.si
– prof. dr. Darja Barlič – Maganja, FVZ UP: darja.maganja@fvz.upr.si
– viš. pred. dr. Vesna Čuk, FVZ UP: vesna.cuk@fvz.upr.si
-izr. prof. dr. Dejan Hozjan, prorektor za študijske zadeve, UP dejan.hozjan@pef.upr.si
– prof. dr. Dušan Šuput, dekan, UL, MF: dusan.suput@mf.uni-lj.si
– prof. dr. Borut Božič, UL, FFa: borut.bozic@ffa.uni-lj.si
prof. dr. Ivan Kranjc, UM, medicina:, ivan.krajnc@uni-mb.si

- prorektorica prof. dr. Mihaela Koletnik, UM: mihaela.koletnik@um.si
- prorektor prof. dr. Zdravko Kačič, UM, zdravstvene vede: zdravko.kacic@um.si
Ad 4

Perspektiva razvoja univerz (UM)

Sklep 4:
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da:
- se uskladi sestanek med Rektorsko konferenco RS, predsednikom vlade RS, ministrico
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter ministrom za finance. Rektorska konferenca
RS ob tem sprejme sklep, da sta ključna kratkoročna cilja, ki se ju izpostavi na sestanku
vrnitev višine uredbe na leto 2011 in priznati univerzam status raziskovalnih zavodov in iz
tega izvirajoči »hladni pogon«.
- se za pripravo na sestanek s predstavniki vlade dopolni že pripravljeno gradivo k tej točki.
Gradivo se strukturira glede na teme, časovne roke in prioritete. Priložijo se povzetki gradiva.
Gradivo pripravi Univerza v Mariboru na podlagi posredovanih pripomb posameznih univerz.
- se pripravi dopis s podporo znanstvenemu svetu ARRS v zvezi s financiranjem mladih
raziskovalcev s treh na štiri leta.
Ad 5

Pametna specializacija – odziv univerz (UL)

Sklep 5:
Rektorska konferenca RS se seznani s predlogom za oblikovanje Slovenskega stičišča
inovacij, ki ga je predstavil prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik. Univerza v Mariboru
seznani Rektorsko konferenco RS, da je vsebina v nekaterih delih izjemno podobna vsebini,
ki jo je Univerza v Mariboru spomladi 2013 vložila kot projektni predlog za identifikacijo
nabora regijskih projektov v RRP 2014-2020 v procesu oblikovanja strategije pametne
specializacije.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se oblikuje delovna skupina, ki bo usklajevala
aktivnosti univerz v zvezi s pametno specializacijo in podrobno razdelala nadaljnje korake.
Vsaka univerza imenuje v skupino po eno vodstveno in eno operativno osebo:
UL: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, Zlata Ploštajner
UM: prof. dr. Karin Stana Kleinschek, Danica Svetec
UP: prof. dr. Štefko Miklavič, Manca Drobne
UNG: prof. dr. Gvido Bratina, Aljaž Rener
Univerze so soglašale, da so v pripravah na 'pametno specializacijo' vsaka zase doslej
napravile različno število različnih korakov, ki naj bi bili v prihodnje podlaga iskanju
možnosti za medsebojno sodelovanje s ciljem doseganja večje sinergije pri povezovanju
znanja in njegovem prenosu v prakso. Zato naj bi bile naloge delovne skupine med drugimi
naslednje:
usklajevanje aktivnosti univerz v odnosu do vlade pri realizaciji Strategije pametne
specializacije, operativnega programa itd;
usklajevanje aktivnosti univerz pri razvoju podjetniško-inovativnega ekosistema na
univerzah in v njihovem okolju;
pregled področij raziskovanja (raziskovalnih skupin) na univerzah z razvojno
inovacijskim potencialom in oblikovanje predlogov za sodelovanje med skupinami;

oblikovanje predlogov za oblikovanje verig in mrež vrednosti oziroma za vključevanje
raziskovalnih skupin v že obstoječe;
oblikovanje predlogov za skupna področja raziskovanja oz. raziskovalne projekte
(temeljna znanost);
-

proučitev smiselnosti skupne pobude gospodarstvu za okrepitev obstoječih oziroma
oblikovanje novih verig in mrež vrednosti.

Rektorska konferenca RS sproži pobudo za usklajeno delovanje v okviru pametne
specializacije s samostojnimi raziskovalnimi instituti.
Ad 6:

Programi za aktivacijo talentov slovenskih univerz (UM)

Sklep 6:
Rektorska konferenca predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo oblikovanje meduniverzitetne in medresorske skupine,
odgovorne za koordinacijo programov in njihovo dolgoročno stabilno financiranje, ki bi
temeljila na merljivih rezultatih ter doseganju sinergij med posameznimi elementi
inovacijskega ekosistema.
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da jo v tej skupini predstavljajo člani skupine, ki bo
usklajevala aktivnosti v zvezi s pametno specializacijo (točka 5).
Ad 7:

Vprašanje zakladniškega računa (UL)

Sklep 7:
Rektorska konferenca RS ugotavlja, da pravila Pravilnika o nalaganju prostih denarnih
sredstev posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter ožjih delov občin, ki
so pravne osebe (Ur. L. 62/14), Pravilnika o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev
izven sistema enotnega zakladniškega računa države (Ur. L. 62/14) in Pravilnika za
upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa (Ur. L. 62/14) niso skladna z
določbami, ki urejajo status univerz in njihovo avtonomijo in se zato ne uporabljajo za
denarna sredstva, katerih lastnik so univerze. Iz pravnih aktov sledi, da imajo upravni odbori
univerz pristojnost, da določajo pravila o upravljanju s premoženjem univerz v kar je
vključeno tudi finančno premoženje.
Ad 8: Delovne skupine – poročanje:
Sklep 8.1.: Poročilo delovne skupine RKRS za enotno študentsko izkaznico (UM)
Rektorska konferenca RS se je seznanila s poročilom delovne skupine za enotno študentsko
izkaznico.
Sklep 8.2. Poročilo delovne skupine RKRS Univerzitetni umetniški observatorij (poroča:
prof. Oto Rimele, UM)
Rektorska konferenca RS se je seznanila s poročilom delovne skupine Univerzitetni umetniški
observatorij.
Sklep 8.3.: Poročilo delovne skupine RKRS Etična komisija za vedenjske raziskave
(UNG)
Delovno skupino RKRS »Etična komisija za vedenjske raziskave« se razreši.
Ad 9: Razno

Sklep 9.1.: Javna veljavnost programov, ki jim je potekla akreditacija (UL)
Rektorska konferenca RS se seznani z dopisom, poslanim na MIZŠ v zvezi z javno
veljavnostjo programov, ki jim je potekla akreditacija.
Rektorska konferenca RS sklene, da je tudi problematika študijskih programov brez
akreditacij ena od točk za sestanek z ministrico za izobraževanje, znanost in šport.
Sklep 9.2.: Urejanje dovoljenj za bivanje v Sloveniji za namene izobraževanja tujih
študentov (UNG)
Rektorska konferenca RS sprejme sklep, da se pozove Ministrstvo za notranje zadeve k
hitrejšemu urejanju dovoljenj za prebivanje tujih študentov v Sloveniji z namenom študija. V
dopisu naj se navede predlog rešitve (študentska viza), v vednost pa naj se posreduje tudi
Ministrstvu za zunanje zadeve. Dopis pripravi Univerza v Novi Gorici.
Sklep 9.3.: Poročilo rektorja Univerze v Mariboru o dogodku Trans-Atlantic dialogue
2014: »Higher education in the public eye: reputation, public opinion and
accountability«. (UM)
Rektorska konferenca Republike Slovenije se seznani s poročilom prof. dr. Danijela Rebolja o
»Trans-Atlantic Dialogue 2014:«Higher education in the public eye; reputation, public
opinion and accountability« in pobudo o srečanju slovenske in češke rektorske konference.
Rektorska konferenca RS podpira pobudo za srečanje.
Seja je bila zaključena ob 13.30. uri, sledila ji je novinarska konferenca.
Naslednja redna seja Rektorske konference RS je v petek, 28. novembra 2014, ob 10.30. uri.
V Ljubljani, 19. september 2014
Sekretarka
Mag. Jana Lutovac Lah

Predsednik
prof. dr. Ivan Svetlik

