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Rektorska konferenca RS je na 10. redni seji 21.01.2010 sprejela naslednje 

 
 
 

KRITERIJE ZA ČLANSTVO  
 
 
 
 

Vrste članstva 
 

(1) Rektorska konferenca RS (RK RS) določa naslednje kategorije članstva, in sicer:  
- polnopravno članstvo, 
- pridruženo članstvo. 
 
 

Pogoji za polnopravno članstvo 
 
(2) Članstvo v RK RS lahko pridobijo univerze, ki v skladu z veljavno zakonodajo 
Republike Slovenije  
- imajo veljavno akreditacijo v Republiki Sloveniji, 
- opravljajo visokošolsko dejavnost v Republiki Sloveniji in tujini,  
- imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
 
(3) Za članstvo lahko zaprosijo univerze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- imajo sprejet in veljaven statut, opredeljeno vizijo, poslanstvo, akademske cilje in  

strukturo upravljanja organizacije, 
- izvajajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost,  
- izvajajo lastne študijske programe z veljavno akreditacijo v Republiki Sloveniji, ki 

omogočajo pridobitev univerzitetne izobrazbe na prvi, drugi in tretji stopnji,  
- podeljujejo za pridobljeno izobrazbo diplomo, ki je javna listina, 
- imajo sprejete temeljne dokumente na področju zagotavljanja kakovosti ter izvajajo 

redno notranjo in zunanjo evalvacijo, 
- razpolagajo z ustrezno infrastrukturo za nemoteno opravljanje svoje dejavnosti, 
- razpolagajo z lastnim premoženjem v Republiki Sloveniji, 
- delujejo v statusni obliki univerze vsaj dve leti po začetku izvajanja lastnih študijskih 

programov. 
 



 

 
Pridruženo članstvo 

 
(4) Pridruženo članstvo je začasno in sicer od dneva določenega s sklepom sprejetim 
na redni seji RK RS do datuma sprejema v polnopravno članstvo ali do poteka sklepa.  
 
 

Sprejem novih članov 
 
(5) Univerze (v nadaljevanju prosilec) lahko zaprosijo za članstvo prek svojih rektorjev 
oziroma predsednikov, ti pa morajo svoje univerze ustrezno predstaviti na redni seji RK 
RS.  
 
(6) Predsednik RK RS vključi prošnjo za članstvo na dnevni red prve naslednje redne 
seje. Univerze lahko k rednemu ali pridruženemu članstvu povabi tudi RK RS. 
 
(7) O sprejemu novih članov odločajo polnopravni člani na rednih sejah RK RS z 
dvotretjinsko večino glasov. Sprejeti sklep vsebuje zahtevo za podpis pristopne izjave, s 
katero se novo vstopajoča članica zaveže k spoštovanju temeljnih aktov in izpolnjevanju 
obveznosti iz naslova dejavnosti RK RS. 
 
(8) Prošnja za članstvo mora vsebovati kratko predstavitev univerze, ki zajema 
informacije o njeni zgodovini, sestavi, mednarodnih odnosih, dokazilih o izpolnjevanju 
pogojev določenih v 1. in 2. odst. pogojev za polnopravno članstvo ter položaju doma in 
v tujini. Prosilec mora predložiti naslednjo dokumentacijo: 
- pisno vlogo, 
- kratko predstavitev univerze,  
- fotokopijo statuta ali akt/pogodbe o ustanovitvi, 
- fotokopijo potrdila o vpisu v razvid visokošolskih zavodov na Ministrstvu za visoko 

šolstvo, znanost in tehnologijo, 
- programsko poročilo za zadnji dve leti delovanja, 
- finančno poročilo za zadnji dve leti poslovanja. 
 
(9) Skupno dokumentacijo prosilec pošlje s priporočeno pošto na sedež sekretariata RK 
RS.  

 
Pravice in obveznosti članov 

 
(10) Pravice in dolžnosti člana so zlasti: 
- spoštovati splošne akte RK RS, 
- izpolnjevati sprejete finančne in druge obveznosti, 
- zastopati RK RS v domačem in mednarodnem prostoru, 
- sodelovati pri opravljanju dejavnosti RK RS, 
- vzdržati se ravnanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco, 
- ima pravico voliti in biti voljen, 
- je aktiven pri vseh dejavnostih RK RS, 



 

- daje predloge in pobude za delo RK RS, 
- je seznanjen s programom in finančno-materialnim poslovanjem RK RS, 
 
Pridruženi član ima vse zgoraj naštete pravice in dolžnosti, z izjemo pravice voliti in biti 
voljen ter pravice zastopati RK RS. 
 
 

Spori 
 

(11) Sprejete odločitve polnopravnih članov RK RS so zavezujoče in jih ni moč 
izpodbijati. Izpodbijanje sprejetih odločitev polnopravnih članov pred sodiščem je nično.  
 
 

 Prenehanje članstva 
 

(12) Član ima pravico, da izstopi iz RK RS. Za izstop mora član podati pisno utemeljitev, 
ki jo pošlje po pošti na sedež sekretariata RK RS.  
 
(13) Članstvo lahko preneha tudi v primerih: 
- če je član ravnal v nasprotju s splošnimi akti RK RS, 
- če ni izpolnil sprejetih obveznosti, 
- če je večkrat zagrešil neizpolnitev ali nepravilno izpolnitev skupnih obveznosti, ki 

štejejo za opravljanje strokovnih nalog iz posameznih področij dejavnosti. 
 
Predlog za prenehanja članstva v primerih, navedenih v prejšnjem členu, s pisno 
utemeljitvijo, naslovljeno na sekretariat RK RS, poda vsaj en polnopravni član RK RS.  
 
(14) Predsednik RK RS vključi prošnjo za izstop ali predlog za prenehanje članstva na 
dnevni red prve naslednje redne seje. O prenehanju članstva se izda sklep, ki ga 
podpiše predsednik RK RS .  
 
 

Veljavnost 
 
(15) Ti kriteriji začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme Rektorska konferenca RS. 
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