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1. PREDSTAVITEV
Rektorska konferenca RS (RK RS) je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v
Republiki Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi
univerzami in drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo,
slovenskimi in mednarodnimi organizacijami ter združenji, in je eden od pozitivnih učinkov
bolonjske prenove.
Zakon o visokem šolstvu (ZViS) predvideva v 29. členu oblikovanje Rektorske konference RS.1
Zaradi vzpostavitve medsebojnega sodelovanja ter obravnave in usklajevanja vprašanj skupnega
pomena so Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM) in Univerza na Primorskem (UP)
oblikovale Rektorsko konferenco univerz RS. Univerza v Novi Gorici je bila k sodelovanju
povabljena v letu 2007.
Med temeljne naloge Rektorske konference RS sodijo:
• obravnava vprašanj v zvezi z visokošolskim dodiplomskim in podiplomskim izobraževanjem ter
znanstveno-raziskovalnim delom,
• obravnava finančnih vprašanj skupnega pomena, ki se nanašajo tudi na gospodarjenje s
premoženjem univerz,
• obravnava zadev, ki se nanašajo na splošno zakonodajo, predvsem pa Zakon o visokem šolstvu,
Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti ter podzakonske akte in druge predpise, ki zadevajo
visokošolsko dejavnost,
• posredovanje skupnih stališč pristojnim državnim institucijam in javnostim.

2. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE
Organizacijo in delovanje Rektorske konference RS ureja Poslovnik, ki je bil sprejet 14. 11. 2005.
2.1 ČLANI

Člani Rektorske konference RS so rektorji univerz v Republiki Sloveniji:
• Univerza na Primorskem
prof. dr. Rado Bohinc, rektor
• Univerza v Ljubljani
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor
• Univerza v Mariboru
prof. dr. Ivan Rozman, rektor
• Univerza v Novi Gorici
prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik
Poleg rektorjev prisostvujejo sejam Rektorske konference RS tudi člani vodstev univerz, in sicer:
• prorektorji,
• predsedniki upravnih odborov,
• glavni tajniki.
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ZViS (Uradni list RS, št. 119/2006), 29. člen (rektorska konferenca): Univerze za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega
pomena oblikujejo rektorsko konferenco.

Na seje Rektorske konference RS so lahko vabljeni tudi:
• predstavniki študentov,
• predstavniki delovnih teles senatov oziroma upravnih odborov univerz,
• predstavniki pristojnega ministrstva,
• novinarji,
• druge osebe kot opazovalci.
2.2 ORGANIZACIJA DELOVANJA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RK RS ima sedež in prostore na tisti univerzi, s katere prihaja predsednik RK RS.
RK RS imenuje svojega predsednika po rotacijskem načelu za dobo dveh let.
Mandatno obdobje se začne s 1. oktobrom tekočega leta.2
Predsednik ima namestnika, ki je praviloma rektor, ki bo v naslednjem mandatu prevzel
predsedstvo RK RS.3
RK RS se praviloma sestaja dvakrat letno, to je v obdobju zimskega in letnega semestra, oziroma
po potrebi.
RK RS ima sekretarja, ki ga imenuje vsakokratni predsednik.
RK RS sprejema sklepe s soglasjem vseh članov RK RS.
RK RS lahko imenuje delovne skupine za proučitev, obravnavo in pripravo dokumentov s
posameznih strokovnih področij. Delovne skupine lahko sestavljajo člani RK RS, člani vodstev
univerz in drugi strokovnjaki.
Stroške delovanja konference krije univerza rektorja predsednika, za učinkovito mednarodno
delovanje konference pa mora sredstva zagotavljati pristojno ministrstvo iz razpisa za
mednarodno sodelovanje.

3. DELOVNE SKUPINE
Skladno z 10. točko Poslovnika o delovanju lahko Rektorska konferenca RS imenuje delovne
skupine za proučitev, obravnavo in pripravo dokumentov s posameznih strokovnih področij.
Delovne skupine lahko sestavljajo člani RK RS, člani vodstev univerz in drugi strokovnjaki.
Imenovane delovne skupine delovanja:
• Organizacijski odbor Rektorske konference RS za pripravo mednarodne konference
"Organizacija in upravljanje sodobne univerze"
Imenovanje: avgust 2009.
Mednarodna konferenca je bila izvedena 6.11.2009 v Portorožu. Delovna skupina je zaključila
delo.
• Ekspertna skupina Rektorske konference RS za pripravo predloga modela stabilnega
financiranja raziskovalne dejavnosti na univerzah
Imenovanje: avgust 2009.
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Univerza na Primorskem je predsedovanje RK RS prevzela v januarju 2008. Članice RK RS so se dogovorile, da
začetek mandatnega obdobja vežejo na začetek koledarskega, in ne študijskega, leta.
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Namestnik predsednika je praviloma podpredsednik RK RS.
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Delovna skupina je pripravila strokovni predlog modela stabilnega financiranja raziskovalne
dejavnosti na univerzah, ki je bil posredovan pristojnemu ministrstvu v nadaljnjo obravnavo.
Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo delovnih podlag za interpretacijo Zakona
o visokem šolstvu v zvezi z absolventskim stažem
Imenovanje: april 2009.
Delovna skupina je pripravila strokovni predlog podlag za interpretacijo Zakona o visokem
šolstvu v zvezi z absolventskim stažem in ga posredovala pristojnemu ministrstvu v nadaljnjo
obravnavo. Delovna skupina je zaključila delo.
Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo ciljno raziskovalnega projekta (CRP) o
bolonjski reformi
Imenovanje: januar 2009.
Delovna skupina je pripravila predlog CRP in tako zaključila delo.
Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo zakona o univerzi
Imenovanje: junij 2008.
Delovna skupina je pripravila predlog zakona o univerzi in tako zaključila delo.

3.1 SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH VISOKOŠOLSKIH PARTNERJEV

Rektorska konferenca RS sodeluje v naslednjih delovnih skupinah visokošolskih partnerjev:
• Delovna skupina za človeške vire in mobilnost v znanosti (MVZT),
• Ekspertna delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti (MVZT),
• Delovna skupina za načrtovanje in usklajevanje sprememb Uredbe o javnem financiranju
visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do 2009 (MVZT),
• Strokovni svet za partnersko usklajevanje in pripravo predloga sprememb zakonodaje za
ustanovitev Javne agencije za kakovost v visokem šolstvu in ostalih sprememb (MVZT),
• Strokovna skupina za pripravo Meril za prehode med študijskimi programi (SVŠ).

4. SEJE RK RS
V mandatnem obdobju 2008 – 2010 je bilo izvedenih skupaj 9 sej, od tega 5 sej v letu 2008, 3
seje v letu 2009 in 1 seja v letu 2010.
RK RS se je v mandatnem obdobju pod predsedovanjem Univerze na Primorskem prednostno
posvetila naslednjim tematikam s področja visokega šolstva in znanstveno-raziskovalne in razvojne
dejavnosti:
- Uredba o financiranju visokošolskih in drugih zavodov,
- Zakon o univerzi,
- nov plačni sistem na univerzah,
- merila za akreditacijo študijskih programov in visokošolskih zavodov,
- financiranje znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti na univerzah,
- delovanje Sveta RS za visoko šolstvo,
- ustanovitev Javne agencije za kakovost v visokem šolstvu,
- upravljanje univerze,
- uveljavljanje Bolonjske reforme v praksi,
- meduniverzitetno sodelovanje,

-

mobilnost študentov, profesorjev in raziskovalcev,
študenti s posebnimi potrebami,
status študenta,
univerzitetni šport,
vseživljenjsko učenje,
status in vloga tehniških poklicev v Sloveniji,
Evropsko partnerstvo za raziskovalce in intelektualna lastnina,
nacionalni repozitorij raziskovalnih objav in podatkov ter visokošolskih del,
sprememba statusa RK RS.

5. ZAKON O UNIVERZI
Predlog Zakona o univerzi predstavlja eden pomembnejših dokumentov, ki ga je Rektorska
konferenca RS pripravila v mandatnem obdobju 2008 – 2010. Bolonjska prenova je s seboj prinesla
drugačno razumevanje vloge univerze kot avtonomne institucije in to ne samo v akademskem
smislu, temveč tudi z vidika upravljanja. O tem, kako naj bo oblikovana sodobna univerza in kako jo
voditi, so mnenja sicer deljena. Mnogi rektorji v Evropi so prepričani, da mora biti sodobna
univerza pripravljena na izzive sodobnega časa, kar je možno doseči samo, če se poveča moč
vodstev univerz.
Glede na aktualne razmere v slovenskem visokem šolstvu se je Rektorska konferenca RS v drugi
polovici leta 2008 odločila za pripravo celovite zakonske rešitve. Po zgledu Finske, Avstrije
in Portugalske je imenovana delovna skupina Rektorske konference RS pripravila delovni osnutek
Zakona o univerzi, ki naj bi uredil formalno pravni status univerze v odnosu do ostalih
visokošolskih zavodov. Predlog zakona opredeljuje avtonomijo univerz na področju izvajanja
akademske dejavnosti, notranje organiziranosti in postopkov odločanja oziroma korporacijskega
upravljanja, usklajenega s smernicami in politiko EU. V zakonu je predvidena tudi rešitev sistema za
zagotavljanje kakovosti na nacionalni ravni, in sicer preko posebnega organa, t.j. Agencije za
zagotavljanje in nadzor kakovosti visokega šolstva. Pomembna novost je nadomeščanje državno
administrativnega upravljanja s partnerskim sodelovanjem med univerzo in njenim ustanoviteljem.

Ključne novosti predloga zakona o univerzi:
- avtonomno sprejemanje študijskih programov,
- avtonomnost upravljanja,
- financiranje univerze,
- partnersko urejanje razmerij med univerzo in oblastjo ,
- nadzor nad izvajanjem pogodbe o financiranju programa univerze,
- pravni status zaposlenih na univerzi,
- možnost odpoklica rektorja.

Delovna skupina Rektorske konference RS za pripravo predloga Zakona o univerzi
Delovna skupina je bila imenovana na 3. seji Rektorske konference RS dne 18. junija 2008;
razrešena pa na 8. redni seji, 28. maja 2009. Na 7. seji Rektorske konference (januar 2009) je bila na
pobudo Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru prvotna sestava članov razširjena.

Novembra 2008 je RK RS posredovala besedilo zakona v razpravo znotraj univerz. Spomladi 2009
je Rektorska konferenca organizirala posvet o predlogu zakona o univerzi, na katerem je sodelovalo
okoli sto udeležencev vseh štirih slovenskih univerz. Organizacijo in izvedbo posveta je prevzela
Univerza v Mariboru. V tem času se je delovna skupina soočala z dvema diametralno si nasprotnima
stališčema, ki sta na koncu pripeljali do konceptualnega oziroma načelnega razkola med njenimi
člani in nezmožnosti oblikovanja skupnega konsenza. Skupina je prenehala z delovanjem v mesecu
maju 2009.
Na majski seji RK RS, ki je sledila posvetu, so rektorji ponovno izrazili prepričanje, da je pot, ki jo je
začrtala delovna skupina za pripravo zakona o univerzi, prava. Odločitev majske seje je bila, da se v
okviru RK RS organizira mednarodna konferenca, ki bi privabila mnenje vidnih predstavnikov iz
tujine o primerih dobrih praksah v državah EU.
Novembra 2009 je bila izpeljana mednarodna konferenca »Organiziranje in upravljanje sodobne
univerze", ki je vnovič potrdila, da slovenski visokošolski prostor potrebuje korenito spremembo
nosilnih pravnih podlag tako na področju izobraževanja kot raziskovanja.
Čeprav Zakon o univerzi še ni zaživel v praksi, je pripravljen predlog odločilen odraz volje
akademske skupnosti po spremembi.

6. DOPISI
V letu 2008 in 2009 je RK RS naslovila na Vlado RS 3 dopise, na Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo (MVZT) 28 dopisov, na ostala resorna ministrstva in druge organizacije 5
dopisov, na Javno agencijo za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) 2 dopisa in na Svet RS za visoko
šolstvo 12 dopisov.
Dopisi so nastali v sodelovanju strokovnih služb vseh članic RK RS in vsebujejo strokovne predloge
glede sistemskega reševanja ključnih vprašanj na področju nacionalnega izobraževanja in
raziskovalne dejavnosti.

7. KONFERENCE IN DRUGI DOGODKI
V letu 2009 je Rektorska konferenca RS organizirala eno mednarodno konferenco in dva posveta, in
sicer :
• Mednarodna konferenca "Organiziranje in upravljanje sodobne univerze", Portorož 6.
november 2009 / International Conference "Organization and Management of Modern
University", Portorož 6. November 2009,
• Posvet univerz na temo "Prenova doktorskega študija", Univerza v Ljubljani 15. oktober 2009,
• Posvet univerz na temo "Predlog zakona o univerzi", Univerza v Mariboru 14. aprila 2009.
V letu 2009 je Rektorska konferenca sodelovala na nacionalnem posvetu: Visoko šolstvo po letu
2010, ki je potekal v Ljubljani. Sodelovanje je predvideno tudi na nacionalnem posvetu: Visoko
šolstvo: avtonomija in odgovorno upravljanje, ki bo potekalo 2 februarja 2010 v Kongresnem
centru Brdo pri Kranju. Predsednik Rektorske konference RS se je aktivno udeležval srečanj doma
in v tujini.

8. MEDNARODNO SODELOVANJE
Rektorska konferenca RS je polnopravna članica Združenja evropskih univerz (The European
University Association - EUA) in aktivno sodeluje v mednarodnem prostoru. Njeni predstavniki
sodelujejo pri primerjalnih študijah in drugih projektih v okviru Združenja evropskih univerz in
Evropske komisije ter se v sklopu predvidenih aktivnosti redno udeležujejo delovnih sestankov in
koferenc.
V letu 2008 je Rektorska konferenca RS podpisala Declaration of Commitment by Slovenian
Universities on the Adoption of the European Charter for Researchers and on Code of
Conduct for the Recruitment of Researchers in s podpisom te deklaracije aktivno pristopila v
proces implementacije smernic, ki jih je v letu 2005 sprejela Komisija evropskih skupnosti
(Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev).
8.1 IZVEDENE NALOGE

The EUA study on autonomy
Izvedena naloga:
• Priprava analize vidikov avtonomije in upravljanja slovenskih univerz objavljena v
University Autonomy in Europe 1 - Exploratory Study, 2009.
EUA European Platform of universities engaged in the Energy/Energy Technology Research
Izvedena naloga:
• imenovanje predstavnika,
• sodelovanje univerz pri izpolnjevanju prvega vprašalnika,
• sodelovanje univerz pri izpolnjevanju drugega vprašalnika.
Euroepan Commission - Research Directorate General: Sodelovanje pri pripravi analize vpliva
evropskih in nacionalnih smernicah na implementacijo novih politik za prenos znanja (An analysis
of how European an national guidelines have affected the implementation of new knowledge
transfer policies at institutional and Meber state level).
Izvedena naloga:
• Sodelovanje univerz članic RK RS pri izpolnjevanju vprašalnika.
European Commission – Multi-dimensional Global University Ranking project
Izvedena naloga:
• imenovanje predstavnika,
• udeležba na predvidenih sestankih.
EUA Research Policy Working Group (RPWG)
Izvedena naloga:
• imenovanje predstavnika,
• udeležba na predvidenih sestankih.
EUA Trends 2010 Report – National Rectors' Conference Questionnaire
Izvedena naloga:
• prispevek k poročilu TRENDS 2010.

Steering Committee for Higher Education and Research - CDESR
Izvedena naloga:
• imenovanje predstavnika.

Udeležbe na konferencah
•
•
•
•
•

U-map conference, 28.-29. oktober 2009, Stockholm, Švedska,
EUA Autumn Conference 2009 – Internationalisation beyond Europe’s frontiers: enhancing
attractiveness through global Partnership and Cooperation, University of Giessen, Nemčija, 8. – 10.
oktober 2009,
Human Resource Strategy Group - Warwick Conference 2009, University of Warwick, Velika
Britanija, 6.-7. september 2009,
EUA European Platform of universities engaged in the Energy/Energy Technology Research, dva
delovna sestanka v letu 2009,
EUA Autumn Conference 2008 – Inclusive and responsive universities – ensuring Europe’s
competitiveness, Erasmus University Rotterdam, Nizozemska, 23. – 25. oktober 2008.

9. PODPISANE LISTINE
•

DECLARATION OF COMMITMENT BY SLOVENIAN UNIVERSITIES ON THE ADOPTION OF THE
EUROPEAN CHARTER FOR RESEARCHERS AND ON CODE OF CONDUCT FOR THE RECRUITMENT OF
RESEARCHERS – 19. november 2008

•

PRIPOROČILA JAVNIM UNIVERZAM GLEDE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA VISOKOŠOLSKIH
UČITELJEV IN RAZISKOVALCEV PRI IZVAJANJU RAZLIČNIH AKADEMSKIH DEJAVNOSTI – 19.

november 2008
•

DEKLARACIJA VISOKOŠOLSKIH IN RAZISKOVALNIH PARTNERJEV (o položaju in prihodnjem

urejanju visokega šolstva, znanosti, umetnosti in raziskovalno-razvojne dejavnosti v
Republiki Sloveniji) – 25. maj 2007
•

SPORAZUM O IZMENJAVI ŠTUDENTOV – 14. november 2005

10. SPLETNA STRAN
Skladno s sprejetim sklepom na 9. redni seji RK RS je bila oblikovana prehodna spletna stran
Rektorske konference RS, na kateri so informacije dostopne v slovenskem in angleškem jeziku.
Skrbništvo spletne strani zagotavlja sekretariat RK RS. Spletna stran je trenutno dostopna preko
spletne strani Univerze na Primorskem.
Povezava: http://www.upr.si/univerza/rektorska-konferenca-republike-slovenije-rk-rs/

