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KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 

 

Naziv organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu  

 

Odgovorna uradna oseba za katalog: dr. Franci Demšar 

 

Datum prve objave kataloga: 22. 11. 2010  

Zadnja sprememba kataloga: 10. 12. 2020 

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:  

https://www.nakvis.si/o-agenciji/organizacija/katalog-informacij-javnega-znacaja/ 

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana; telefon: 01 400 5771; 

elektronski naslov: info@nakvis.si. 

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S 

KATERIMI RAZPOLAGA 

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa: 

Organigram agencije  

 

 
 

 

 

 

https://www.nakvis.si/o-agenciji/organizacija/katalog-informacij-javnega-znacaja/
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Seznam notranje organizacijskih enot agencije: 

 

sektor za splošne zadeve 

sektor za kakovost 

sektor za analize  

sektor za mednarodno sodelovanje in informatizacijo agencije. 

 

 

Organi agencije so: svet agencije, direktor in pritožbena komisija.  

 

Svet agencije je najvišji organ odločanja agencije. Sestavlja ga 11 članov: tri imenuje 

rektorska konference, enega imenuje reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih 

zavodov, enega imenuje reprezentativno združenje višjih strokovnih šol, dva člana študenta 

imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti, enega 

člana imenuje reprezentativno združenje delodajalcev, enega člana imenujejo 

reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva, dva člana pa imenuje Vlada 

Republike Slovenije na podlagi javnega poziva.   

 

Člani sveta agencije so: 

 

1. dr. Peter Purg, predsednik  

2. dr. Boris Dular, namestnik predsednika 

3. dr. Sebastjan Kristovič 

4. dr. Marjan Mernik 

5. dr. Mirko Pečarič 

6. Klemen Peran 

7. dr. Ivan Svetlik 

8. dr. Branko Škafar 

9.  Andrej Pirjevec 

10. dr. Peter Joseph Verovšek 

11.  dr. Bruno Završnik 

 

 
Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi javnega natečaja. Direktor 

organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, predstavlja in zastopa agencijo in opravlja 

druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in ustanovitvenim aktom. 

 

Direktor agencije je dr. Franci Demšar.  

 

Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi javnega poziva. Sestavljajo jo trije 

člani, vsak član ima svojega namestnika. Pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper 

odločitve sveta agencije v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo. 

 

Pritožbeno komisijo sestavljajo: 

 

1. Uršula Habe, članica 

2. dr. Marko Novak, član  

3. Andreja Rakuša, namestnica člana dr. Marka Novaka, 

4. dr. Barbara Toplak Perović, članica 

5. Tina Tratnik, namestnica članice dr. Barbare Toplak Perović. 
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(v postopku je imenovanje še enega člana pritožbene komisije)   

 

 

 

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega 

značaja 

 

dr. Franci Demšar, direktor  

 

telefon: 01/ 400 5772 

elektronski naslov: franci.demsar@nakvis.si 

  

naslov: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

           Slovenska cesta 9 

           1000 Ljubljana 

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

Standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru 

(ESG) 

Državni register predpisov: Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) 

Državni predpisi z delovnega področja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost 

v visokem šolstvu  

 

ZAKONI 

  

— Zakon o visokem šolstvu  

— Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih 

— Zakon o slovenskem ogrodju klasifikacij  

— Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (ZVPI) 

— Zakon o višjem strokovnem izobraževanju 

— Zakon za uravnoteženje javnih financ  

— Zakon o ratifikaciji konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski regiji 

— Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

— Sklep o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 

šolstvu  

  

AKTI NACIONALNE AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KAKOVOST V VISOKEM 

ŠOLSTVU  

 

— Poslovnik o delu sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu,  

— Postopek in merila izbire članov pritožbene komisije Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

— Postopek za izvedbo javnega natečaja za direktorja Nacionalne agencije Republike 

Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

mailto:franci.demsar@nakvis.si
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO172
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4294
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6958
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5284
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4093
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6388
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2032
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_612
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_612
https://www.nakvis.si/o-agenciji/svet-agencije/
https://www.nakvis.si/o-agenciji/svet-agencije/
https://www.nakvis.si/o-agenciji/pritozbena-komisija/
https://www.nakvis.si/o-agenciji/pritozbena-komisija/
https://www.nakvis.si/o-agenciji/direktor/
https://www.nakvis.si/o-agenciji/direktor/
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— Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih 

programov 

— Merila za prehode med študijskimi programi 

— Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS 

— Merila za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 

visokem šolstvu 

— Minimalni standardi za uvrstitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 

in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih 

— Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol 

— Merila za mednarodno sodelovanje v visokošolskem izobraževanju 

 

 

2.č Seznam predlogov predpisov 

Trenutno v pripravi ni predlogov predpisov.  

 

2.d Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč in podobnih 

dokumentov po vsebinskih sklopih 

 

Seznam sprejetih dokumentov: 

— Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2011-2020 

— Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010 

— Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije  

— Samoevalvacijsko poročilo 

— Poslovnik kakovosti 

— Poročila o stanju kakovosti v slovenskem visokošolskem in višješolskem prostoru 

— Poročilo o delu in poslovanju 

— Delovni in finančni načrt 

 

Seznam predlaganih dokumentov: 

 

Trenutno ni predlaganih dokumentov. 

 

2.f Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

 

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: 

 

UPRAVNI POSTOPKI: 

— odločanje o prvi akreditaciji visokošolskega zavoda (na prvi in drugi stopnji), 

— odločanje o akreditacijah študijskih programov (na prvi in drugi stopnji), 

— odločanje o akreditacijah sprememb visokošolskega zavoda (na prvi in drugi stopnji), 

— odločanje o podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda (na prvi in drugi stopnji), 

— odločanje o dostopu do informacij javnega značaja po ZDIJZ (na prvi stopnji). 

 

DRUGI POSTOPKI: 

— opravljanje zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol, 

— opravljanje evalvacije vzorca študijskih programov, 

— postopek priglasitve študijskih programov, 

— postopek visokošolskega transnacionalnega izobraževanja. 

 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO71
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.gov.si/pageuploads/pdf/visoko_solstvo/RNPVS.pdf
http://www.drznaslovenija.mvzt.gov.si/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/dokumenti-porocila-tiskani-viri/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/dokumenti-porocila-tiskani-viri/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/sistemske-in-tematske-analize/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/letni-delovni-nacrti-in-porocila-o-delu/
https://www.nakvis.si/analize-in-publikacije/letni-delovni-nacrti-in-porocila-o-delu/
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2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ 

 

a) 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov: 

Javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

datum in številka akreditacijske odločbe; obdobje veljavnosti akreditacije; vrsta 

visokošolskega zavoda, ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda in ime in 

naslov njegovih dislociranih enot; študijsko področje in znanstvenoraziskovalna 

oziroma umetniška disciplina, za katero je visokošolski zavod ustanovljen; ime 

ustanovitelja; ime in priimek predvidenega zastopnika visokošolskega zavoda; datum 

in številka odločbe o podaljšanju akreditacije 

5. Pravne podlage: 

51. v člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17) 

6. Ključne besede: 

Visokošolsko izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Podatki so javno dostopni in na voljo za ponovno uporabo 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mesečno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Evidenca je povezana z javno evidenco izdanih soglasij k preoblikovanju 

visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov ter z javno evidenco 

evalvacij visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov ter višjih 

strokovnih šol 

 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar, natasa.kramar@nakvis.si 

 

 

b) 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov: 

Javna evidenca akreditacij študijskih programov 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

datum in številka akreditacijske odločbe; obdobje veljavnosti akreditacije; ime in 

sedež oziroma naslov ter vrsta visokošolskega zavoda, ki študijski program 

akreditira; ime in šifra študijskega programa, ki ga visokošolski zavod izvaja; 

študijsko področje (ISCED, Frascati) in razvrstitev po standardni klasifikaciji 

izobraževanja (KLASIUS); stopnja študijskega programa; datum in številka odločbe o 

podaljšanju akreditacije; trajanje javne veljavnosti študijskega programa. 

 

5. Pravne podlage: 

51. v člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17)  

6. Ključne besede: 

Visokošolsko izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

mailto:natasa.kramar@nakvis.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Podatki so javno dostopni in na voljo za ponovno uporabo 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

Nekateri podatki so dostopni na: https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-

visokem-solstvu/javne-evidence/, druge je možno dobiti na zaprosilo 

 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

Nekateri podatki so dostopni na: https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-

visokem-solstvu/javne-evidence/, druge je možno dobiti na zaprosilo 

 

13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mesečno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Evidenca je povezana z javno evidenco izdanih soglasij k preoblikovanju 

visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov ter z javno evidenco 

evalvacij visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov ter višjih strokovnih 

šol 

 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar, natasa.kramar@nakvis.si 

 

 

c)  

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov: 

Javna evidenca evalvacij visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov ter 

višjih strokovnih šol 

 

3. Področje: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
mailto:natasa.kramar@nakvis.si
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izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

datum in številka končnega evalvacijskega poročila visokošolskega zavoda, 

študijskega programa ali višje strokovne šole; datum oziroma obdobje izvedene 

evalvacije; ime in sedež oziroma naslov ter vrsta evalviranega visokošolskega zavoda 

ali višje strokovne šole; ime in stopnjo evalviranega študijskega programa; vrsta 

evalvacije; datum morebitnih pripomb visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole 

k evalvacijskemu poročilu 

 

5. Pravne podlage: 

51. v člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17) 

6. Ključne besede: 

Visokošolsko izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Podatki so javno dostopni in na voljo za ponovno uporabo 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11.  Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

Nekateri podatki so dostopni na: https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-

visokem-solstvu/javne-evidence/, druge je možno dobiti na zaprosilo 

 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

Nekateri podatki so dostopni na: https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-

visokem-solstvu/javne-evidence/, druge je možno dobiti na zaprosilo 

 

13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mesečno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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Evidenca je povezana z javno evidenco izdanih soglasij k preoblikovanju 

visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov, z javno evidenco 

akreditacij visokošolskih zavodov in z javno evidenco akreditacij študijskih 

programov 

 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar, natasa.kramar@nakvis.si 

 

 

 

d) 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov: 

Javna evidenca sklenjenih pogodb in izdanih soglasij glede transnacionalnega 

izobraževanja 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

datum izdaje soglasja k sklenjeni pogodbi; obdobje veljavnosti soglasja; ime in sedež 

oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki je nosilec študijskega programa; ime in 

sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program v drugi 

državi; ime transnacionalnega študijskega programa; ime in priimek zastopnika 

visokošolskega zavoda, ki izvaja študijski program v drugi državi. 

 

5. Pravne podlage: 

51. v člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17) 

6. Ključne besede: 

Visokošolsko izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Podatki so javno dostopni in na voljo za ponovno uporabo 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11.  Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/  

 

mailto:natasa.kramar@nakvis.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/  

13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mesečno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Ni take povezave 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar, natasa.kramar@nakvis.si 

 

 

e) 

 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov: 

Javna evidenca izdanih soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in k 

spremembam študijskih programov 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

datum in številka soglasja; ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda; ime 

in stopnjo študijskega programa, za spremembo katerega je bilo izdano soglasje. 

 

5. Pravne podlage: 

51. v člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17) 

6. Ključne besede: 

Visokošolsko izobraževanje 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
mailto:natasa.kramar@nakvis.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065


 

 

 

 

11 

Podatki so javno dostopni in na voljo za ponovno uporabo 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

Podatki je možno dobiti na zaprosilo 

 

12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

/ 

 

13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mesečno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Evidenca je povezana z javno evidenco akreditacij visokošolskih zavodov, z javno 

evidenco akreditacij študijskih programov in javno evidenco evalvacij visokošolskih 

zavodov in izvajanja študijskih programov ter višjih strokovnih šol 

 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar, natasa.kramar@nakvis.si 

 

  

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

 

a) 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov:  

Seznam zadev v postopku 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

mailto:natasa.kramar@nakvis.si
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pregled nad vlogami v postopku 

5. Pravne podlage: 

Interna evidenca 

6. Ključne besede: 

Visoko šolstvo 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Podatki o postopkih v teku so dostopni na spletni strani 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-

visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/ 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-

visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/ 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-

visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/ 

13. Datum nastanka: 

junij 2018 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

stalno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Ni take povezave 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar; natasa.kramar@nakvis.si 

 

 

b) 

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/seznam-visokosolskih-zavodov-in-studijskih-programov-v-postopku/
mailto:natasa.kramar@nakvis.si
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2. Naziv zbirke podatkov:  

Register strokovnjakov 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

Evidenca podatkov o strokovnjakih agencije za akreditacije in zunanje evalvacije 

5. Pravne podlage: 

51.z člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno 

besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17)Ključne besede: 

Visoko šolstvo 

6. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Evropske države 

7. Dostopnost podatkov: 

Podatki niso javno dostopni, ker register strokovnjakov ni javna evidenca 

8. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

/ 

9. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

/ 

10. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

Podatki niso javno dostopni, ker register strokovnjakov ni javna evidenca  

 

11. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

Podatki niso javno dostopni, ker register strokovnjakov ni javna evidenca  

 

12. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

13. Pogostost osveževanja podatkov: 

stalno 

14. Oblika zapisa: 

.xlsx 

15. Jezik zapisa: 

slovenščina 

16. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Ni take povezave 

17. Odgovorna oseba: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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Anita Katjazović; anita.kajtazovic@nakvis.si 

 

c)  

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov:  

Načrt vzorčnih evalvacij za leto 2019 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

Seznam študijskih programov, zajetih v vzorec za zunanjo evalvacijo v letu 2019 

5. Pravne podlage: 

Interna evidenca 

6. Ključne besede: 

Visoko šolstvo 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Seznam študijskih programov je dostopen na spletni strani  
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

 

13. Datum nastanka: 

18. 12. 2018 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

letno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

mailto:anita.kajtazovic@nakvis.si
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Ni take povezave 

18. Odgovorna oseba: 

Nataša Kramar; natasa.kramar@nakvis.si 

 

č)  

1. Naziv institucije: 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

 

2. Naziv zbirke podatkov:  

Načrt zunanjih evalvacij višjih strokovnih šol 

 

3. Področje: 

izobraževanje 

 

4. Opis vsebine: 

Seznam višjih strokovnih šol, ki bodo zunanje evalvirane v posameznem letu 

5. Pravne podlage: 

Interna evidenca 

6. Ključne besede: 

Visoko šolstvo 

7. Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: 

Republika Slovenija 

8. Dostopnost podatkov: 

Seznam študijskih programov je dostopen na spletni strani  
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

9. Posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

10. Pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: 

Ne velja noben pogoj 

11. Internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

 

12. Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): 

https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/ 

 

13. Datum nastanka: 

1. 5. 2010 

14. Pogostost osveževanja podatkov: 

mailto:natasa.kramar@nakvis.si
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/javne-evidence/
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letno 

15. Oblika zapisa: 

.xlsx 

16. Jezik zapisa: 

slovenščina 

17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma 

podatkovnimi zbirkami ali navedba, da ni take povezave: 

Ni take povezave 

18. Odgovorna oseba: 

Gregor Rebernik; gregor.rebernik@nakvis.si. 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PRI 

ORGANU 

 

Nekatere informacije javnega značaja agencije so prosto dostopne na spletni strani 

agencije: https://www.nakvis.si/.  

 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja oziroma njihovo ponovno 

uporabo s pisno ali neformalno zahtevo. 

 

NEPOSREDEN DOSTOP: 

— dostop preko spleta: za brskanje po spletnih straneh je potreben brskalnik Explorer, 

Mozilla, Netscape, Google Chrome, Apple Safari ali Opera; 

— fizični dostop: Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana. 

 

DOSTOP NA PODLAGI ZAHTEVE: 

Neformalna zahteva:  

— ustna zahteva 

— po telefonu 

 

Formalna zahteva: 

— pisna zahteva po pošti 

— vloga po elektronski poti (vlogo se lahko poda na uradni elektronski naslov organa: 

info@nakvis.si 

— zahteva podana ustno na zapisnik 

 

DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI:  

 

Spletna stran agencije je prilagojena tako, da jo lahko uporabljajo tudi slepi, slabovidni, 

ljudje z različnimi motnjami vida, gluhi, naglušni ter ljudje z motoričnimi motnjami. Vsebuje 

številne prilagoditvene funkcije in omogoča lažjo uporabo bralnikov zaslona, zvočne podpore 

ali brajeve vrstice. Prosilci pa se lahko zglasijo tudi osebno v agenciji, kjer jim, če ne bo šlo 

drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.  

 

 

OPIS DELNEGA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: 

https://www.nakvis.si/
http://www.carina.gov.si/si/informacije_javnega_znacaja/informacije_javnega_znacaja/pisna_zahteva_za_dostop_do_informacij_javnega_znacaja_oziroma_njihovo_ponovno_uporabo/
http://www.carina.gov.si/si/informacije_javnega_znacaja/informacije_javnega_znacaja/neformalna_zahteva_za_dostop_do_informacije_javnega_znacaja_oziroma_njihovo_ponovno_uporabo/
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Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 15/06 – UPB-2 

in 117/06– ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: 

ZDIJZ) je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje 

pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Kot 

informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira 

iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, 

evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim 

organom, ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za katero izmed v 6. členu ZDIJZ 

taksativno določenih izjem, so te informacije pravnim ali fizičnim osebam prosto dostopne. 

Vendar pa je zakonodajalec za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje 

informacije iz 6. člena ZDIJZ, predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz 

dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela 

dokumenta. Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila z Uredbo o posredovanju 

in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS; št. 24/16). Le-ta v 19. členu 

določa, da se šteje, da je informacije mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo 

njihovo zaupnost, če jih je mogoče fizično odstraniti, prečrtati, trajno prekriti ali drugače 

napraviti nedostopne, če gre za dokument v fizični obliki, oziroma zbrisati, kodirati, blokirati, 

omejiti oziroma drugače napraviti nedostopne, če gre za dokument v elektronski obliki. V 

kolikor bi bilo izločeno informacijo mogoče razbrati iz drugih informacij v dokumentu, pa se 

šteje, da takšne informacije ni mogoče izločiti. 

 

 

4. STROŠKOVNIK: 

 

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja in telefonsko posredovanje informacij sta 

brezplačna.  

 

Materialni stroški, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, 

fotokopija, elektronski zapis) se zaračunajo v skladu z 16., 17. in 18. členom Uredbe o 

posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).  

 

Materialnih stroškov posredovanja informacije javnega značaja, ki ne presežejo vrednosti 

20 eurov (z vključenim DDV), agencija ne zaračunava. 

 

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je do sedaj 

prejela raznovrstne zahteve za dostop do informacij javnega značaja, večinoma pa so  

prosilci zahtevali dostop do: 

- vloge za akreditacijo oziroma podaljšanje akreditacije študijskega programa, 

- odločbe o akreditaciji oziroma podaljšanju akreditacije študijskega programa, 

- učnih načrtov posameznih študijskih programov. 

   

Številka: 010-29/2010/23 

Datum: 10. 12. 2020 

 odgovorna oseba: 

 dr. Franci Demšar 

 direktor 
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