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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja 

JAVNI POZIV
za kandidiranje strokovnjakov/-inj s področja višjega strokovnega izobraževanja za 

člane/-ice v Komisijo za akreditacijo višješolskih študijskih programov in višjih 
strokovnih šol

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje skladu s 25. členom 
Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13) imenuje:

 Komisijo za akreditacijo višješolskih programov in višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: 
komisija za akreditacijo).

Komisija za akreditacijo ima enajst članov, ki so strokovnjaki s področja višjega strokovnega
izobraževanja in jih v imenovanje strokovnemu svetu predlagajo:

- dva člana ministrstvo, pristojno za višje šolstvo,
- enega člana ministrstvo, pristojno za delo,
- tri člane, predavatelje šol, reprezentativni sindikati,
- enega člana visokošolski zavodi,
- dva člana pristojne zbornice ali združenja delodajalcev,
- dva člana Študentska organizacija Slovenije.

Člani komisije za akreditacijo so imenovani za šest let in so lahko enkrat ponovno imenovani.

Komisija za akreditacijo opravlja naslednje naloge:

- daje mnenje o skladnosti predlogov novih višješolskih študijskih programov in študijskih 
programov za izpopolnjevanje z izhodišči in ga posreduje strokovnemu svetu,

- daje soglasje k imenovanju oziroma imenuje predavatelje višjih strokovnih šol na 
predlog višjih strokovnih šol,

- obravnava poročila nacionalne agencije,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Komisija za akreditacijo sodeluje predvsem s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje 
in izobraževanja, javnim zavodom, pristojnim za razvoj poklicnega izobraževanja ter nacionalno 
agencijo. O svojem delu poroča strokovnemu svetu, ki jo je imenoval. 

Ker bo članom/-icam komisije za akreditacijo v mesecu juniju 2020 potekel mandat, pozivamo 
predlagatelje, da posredujejo svoje predloge za člane/-ice omenjene komisije. 

Predlogi morajo vsebovati:

- navedbo kdo je predlagatelj kandidata/-ke in kje je kandidat/-ka zaposlen/-a,
- kratko utemeljitev zakaj je predlagani kandidat/-ka primeren/-na za člana/-ico Komisije 

za akreditacijo,



- življenjepis na Europass obrazcu (PRILOGA I), iz katerega naj bo razvidno strokovno 
področje ter s katero ravnjo izobraževalnega sistema se (je) predlagani strokovnjak/-
inja pretežno ukvarjal/-a, 

- soglasje h kandidaturi, ki vsebuje tudi dovoljenje za obdelavo in uporabo osebnih 
podatkov, v skladu z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (PRILOGA II).

                                                                     
Prosimo vas, da za predlagane strokovnjake/-inje, ki so vključeni/-e v bazo Cobiss priložite tudi 
izpis iz te baze. 

Predloge s pripisom »KOMISIJA ZA AKREDITACIJO – VIŠJE ŠOLSTVO št. 013-14/2020 -
javni poziv« posredujte najkasneje do 9. 3.  2020 na naslov Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Služba za kadrovske zadeve, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Za pisno 
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, 
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Pri oddaji vloge v elektronski 
obliki mora biti PRILOGA II (soglasje h kandidaturi) obvezno lastnoročno podpisana in 
poslana v skenirani obliki ali pa posredovana v fizični obliki na naš naslov kot je navedeno 
zgoraj.

Za morebitne dodatne informacije se lahko kandidati obrnejo na Kristino Kaučič, tel. št. 01 400 
5439 vsak delovni dan od 9.30 do 10.30 ure.

Vsi pravočasno prejeti in popolni predlogi strokovnjakov/-inj, ki jih bo ministrstvo prejelo na 
podlagi javnega poziva, št. 013-14/2020/2 z dne 18. 2. 2020, objavljenega dne 21. 2. 2020, 
bodo upoštevani pri izboru kandidatov/-k za člane/-ice komisije za akreditacijo.

                                                                                dr. Mitja Blaganje
                                                                                                 GENERALNI SEKRETAR
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