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Na podlagi Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled in Meril za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za 
hotelirstvo in turizem Bled so dne 14.12.2015 sprejeta 
 
 
 

NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA IZVOLITVE V NAZIVE 
VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN 

VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV NA VISOKI ŠOLI ZA HOTELIRSTVO IN 
TURIZEM BLED 

 
 

1. člen 
(vsebina navodil) 

Ta navodila določajo postopek izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju: VŠHTB). 

2. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

V teh navodilih uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 

3. člen 
(Komisija za izvolitev v naziv) 

Komisija za izvolitev v naziv (v nadaljevanju: Komisija za habilitacije) je v skladu z 26. členom 
Statuta VŠHTB delovno telo Senata VŠHTB z omejenimi pooblastili. Sestavljena je iz 3 
visokošolskih učiteljev, ki imajo najmanj naziv docent.  
 
Komisijo za habilitacije vodi predsednik komisije, ki ga izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo člani 
Habilitacijske komisije. 

Člani Komisije za habilitacije VŠHTB so lahko tudi visokošolski učitelji z drugih visokih šol in 
univerz, upokojeni učitelji ter tuji visokošolski in univerzitetni učitelji z ustreznim nazivom. Člane 
Komisije za habilitacije VŠHTB imenuje Senat VŠHTB.  

Na sejo Senata VŠHTB je k točki volitve v nazive vabljen predsednik Komisije za habilitacije. V 
primeru njegove opravičene odsotnosti ga nadomešča oseba, ki jo je predhodno pooblastil. 

4. člen 
(naloge Komisije za habilitacije) 

Komisija za habilitacije VŠHTB preveri, če so vloge kandidatov pripravljene v skladu z Merili za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
VŠHTB. Če je potrebno, prosi kandidate za dopolnitve vlog. 
 
Komisiji za habilitacije VŠHTB je potrebno predložiti vse predloge, ko gre za izvolitve v naziv 
visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca, to se pravi za spodaj navedene nazive. 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: 
– redni profesor, 
– izredni profesor, 
– docent, 
– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka); 
– višji predavatelj, 
– predavatelj. 
 
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO: 
– znanstveni svetnik, 
– višji znanstveni sodelavec, 
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– znanstveni sodelavec. 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO: 
– asistent, 
– bibliotekar, 
– strokovni svetnik, 
– višji strokovni sodelavec, 
– strokovni sodelavec, 
– učitelj veščin. 
 
Komisiji za habilitacije VŠHTB je potrebno predložiti vse predloge za izvolitev oz. neizvolitev v 
naziv.  
 
Komisija za habilitacije VŠHTB: 
- pregleda celotno vlogo kandidata; 
- preveri in morebiti popravi točkovanje, ki ga je kandidat pripravil za svojo bibliografijo v 

skladu z Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled; 

- preveri dokazilo o izkazovanju pedagoške usposobljenosti v skladu z Merili za izvolitev v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na VŠHTB 
(mnenje Študentskega sveta in pri prvi izvolitvi v naziv tudi zapisnik o javnem preizkusnem 
predavanju kandidata); 

- sprejme mnenje Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata;  
- poda mnenje za izvolitev oz. neizvolitev v naziv na Senat VŠHTB. 
 

5. člen 
(Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata) 

Senat VŠHTB določi v skladu z 24. členom Statuta VŠHTB 3 člane Komisije za oceno pedagoške 
in raziskovalne usposobljenosti kandidata. Komisija se določi za vsakega posamičnega kandidata 
in deluje samo do zaključka postopka imenovanja kandidata v naziv. V kolikor komisija ugotovi, da 
je v korist habilitacije potrebno komisijo dopolniti, ustrezno katedro prosi za predlog za dodatnega 
člana. Člani Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti določijo izmed sebe 
predsednika komisije. 
Člani Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata morajo imeti isti ali 
višji naziv, za katerega je kandidat predlagan. Eden izmed članov mora imeti naziv s področja, za 
katerega kandidat prosi, dva član komisije pa s področij družboslovja oz. naravoslovja. Člani 
komisije so lahko tudi visokošolski učitelji z drugih visokih šol in univerz, upokojeni učitelji in ter tuji 
visokošolski in univerzitetni učitelji z ustreznim nazivom. 
 
Kadar gre za izvolitev v naziv rednega profesorja mora biti en član z druge domače ali tuje visoke 
šole ali univerze. 
 

6. člen 
(naloge Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata) 

Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata sprejme:  
- Vlogo kandidata s popolnim naslovom, v kateri mora navesti habilitacijsko področje oziroma 

predmet. 
- Tabelarni življenjepis kandidata z vsemi bistvenimi podatki. 
- Izpis celotne točkovane bibliografije (COBISS). Za pravilno urejenost bibliografije so 

odgovorni kandidati sami. K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje podatke: 
število točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma izračuna tako, 
da se ŠTD deli s številom avtorjev. 

- Dokazilo o znanju aktivnega znanja razširjenega tujega jezika v skladu z 11. členom Meril 
za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. 

- Dokazila o ustrezni izobrazbi ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov (overjena 
kopija visokošolske, magistrske, specialistične ali doktorske diplome ter kopija morebitne 
odločbe o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom (v skladu s splošnimi standardi navedenimi 

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
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v Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 

- Dokazila o ustrezni praksa, pedagoški praksi oz. uspešnem strokovnem delu, ki so 
definirani kot pedagoško delo v terciarnem izobraževanju (v skladu z 10. členom Navodil za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 

- Dokazila o preteklih izvolitvah v naziv 
Pri prvi izvolitvi v naziv priloži dokazila o dotedanjih zaposlitvah. 

- Dokazila o delovanju kandidata na visoki šolah, fakultetah, univerzah oz. raziskovalnih 
institucijah v tujini. 

- Mnenje Študentskega sveta (pri ponovni izvolitvi) 
- Morebitna dodatna potrdila in dokazila glede na zahtevane pogoje za izvolitev v naziv. 
 
Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata sprejme in preveri: 
- Pregled dela in doseženega števila točk (Priloga1) 
- Dokazila o pomembnih znanstvenih delih 

Kandidati za redne in izredne profesorje, docente, znanstvene svetnike, višje znanstvene 
svetnike in znanstvene sodelavce predložijo v skladu z 21, 23 in 24. členom Meril za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled seznam najpomembnejših del, ki so sestavni del 
obrazca Pregled dela in doseženega števila točk. 

 
Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata ugotovi in oceni:  
- Kandidatovo pedagoško usposobljenost pri čemer upošteva 19. člen Meril za izvolitev v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki 
šoli za hotelirstvo in turizem Bled. Ob prvi izvolitvi v naziv pa oceni pedagoško 
usposobljenost kandidata tudi z njegovim javnim preizkusnim predavanjem. 

 
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti inavguralno 
predavanje. Izvoljeni redni profesor o svoji predstavitvi pravočasno obvesti Habilitacijsko komisijo 
VŠHTB. 
 
Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata sestavi mnenje o oceni 
pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata, ki naj vsebuje mnenje o kandidatovi 
pedagoški in raziskovalni usposobljenosti ter ob prvi izvolitvi v naziv tudi zapisnik o kandidatovem 
javnem preizkusnem predavanju oziroma pri izvolitvi v naziv rednega profesorja zapisnik o 
opravljenem inavguralnem predavanju kandidata. Mnenje Komisije za oceno pedagoške in 
raziskovalne usposobljenosti kandidata, ki ga sestavi predsednik komisije, vključuje mnenja vseh 
članov komisije. 
 

7. člen 
(predčasna izvolitev v naziv oz. preskok naziva) 

Visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci lahko zaprosijo za izvolitev v 
višji naziv pred iztekom izvolitvene dobe oz. za preskok naziva, če so si po izvolitvi pridobili 
magisterij znanosti ali doktorat znanosti in izpolnjujejo tudi druge pogoje za višji naziv. O predlogu 
za predčasno izvolitev oz. preskok naziva odloča Senat.  
 
V vseh ostalih primerih mora kandidat, ki vlaga predčasno vlogo za izvolitev v naziv ali vlogo za 
preskok naziva, predloži tudi formalen predlog, podpisan od treh visokošolskih učiteljev, ki morajo 
imeti isti ali višji naziv, za katerega je kandidat predlagan. Vloga za izvolitev je predčasna, če je 
vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer je vloga redna. 
 

8. člen 
(tajnik VŠHTB) 

Tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba: 
- spremlja zapadlost habilitacij zaposlenih na VŠHTB; 
- pregleda prejeto vlogo in svetuje kandidatom; 



4 

- opremi vlogo kandidata z zbirnimi podatki na Evidenčnem listu vloge za izvolitev v naziv s 
predstavitvenimi podatki kandidata (Priloga 4);  

- po potrebi dopolni vlogo kandidata z mnenjem Komisije za oceno pedagoške in 
raziskovalne usposobljenosti kandidata, mnenjem Študentskega sveta (prvi izvolitvi v naziv 
se ne prilaga mnenje Študentskega sveta, ampak zapisnik javnega preizkusnega 
predavanja). 

 
9. člen 

(področje oziroma predmet izvolitve) 
Kandidati so lahko izvoljeni za nazive iz naslednjih področjih oziroma predmetov: 
 

PODROČJE PREDMET Smer izobrazbe izvajalca 
Management v 
turizmu1 

- Ekonomika turističnih podjetij 
- Ekonomika turizma 
- Inovativnost in podjetnost v turizmu 
- Trženje storitev 
- e-trženje 
- Poslovanje v hotelirstvu  
- Trajnostni turizem 
- Management kakovosti in odličnosti 

v hotelirstvu in turizmu 
- Management v hotelirstvu  
- Tematski turizem 
- Poslovni turizem 
- Destinacijski management 
- Podjetništvo 
- Cenovne strategije v turizmu 
- Vedenje uporabnikov  
- Management v velneškem turizmu 
- Trženje storitev 
- Vedenje uporabnikov 
- Poslovno komuniciranje 
- Inovativnost in podjetnost v turizmu  
- Ravnanje z ljudmi pri delu 
- Osebni management 
- Osebni management in razvoj 

vodstvenih veščin 
- Vedenje uporabnikov 
- Strategije in sestavine gostoljubnosti 

v hotelirstvu in turizmu 
- Management zdravilišč in 

rehabilitacijskih centrov 
- Management wellness centrov 

- Ekonomske vede 
- management 
- Organizacijske vede 

Angleški jezik - Angleški jezik - Angleški jezik 
- Jezikoslovje 

Nemški jezik - Nemški jezik - Nemški jezik 
- Jezikoslovje 

Italijanski jezik - Italijanski jezik - Italijanski jezik 
- Jezikoslovje 

Turizem - Dediščina in avtentičnost 
- Kultura bivalnega okolja v turizmu 
- Tematski turizem 
- Strategije in sestavine gostoljubnosti 

v hotelirstvu in turizmu 
- Uvod v zdravstveni turizem 
- Ustvarjanje vrednosti v 

zdravstvenem turizmu 

- Etnologija 
- Geografija 
- Antropologija 
- Umetnostna zgodovina 
- Kulturna zgodovina 
- Zgodovina 
- Ekonomske vede 
- Management 

                                                
1 Habilitacija iz področja Management v turizmu je širše krovno habilitacijsko področje in zajema tudi sledeče predmete iz 
področja Komunikacija v turizmu: Poslovno komuniciranje, Inovativnost in podjetnost v turizmu, Ravnanje z ljudmi pri 
delu, Osebni management in Vedenje uporabnikov. 
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Komuniciranje v 
turizmu2 

- Inovativnost in podjetnost v turizmu  
- Ravnanje z ljudmi pri delu 
- Osebni management 
- Vedenje uporabnikov 
- Sodobna družba in prosti čas 
- Poslovno komuniciranje 
- Medkulturna komunikacija 

- Psihologija 
- Ekonomske vede 
- Organizacijske vede 

 

Management stresa - Management stresa - Psihologija 
- Medicina  

Tuji jeziki  
Komuniciranje v 
turizmu 

- Angleški jezik 
- Nemški jezik 
- Italijanski jezik 
- Medkulturna komunikacija 
- Poslovno komuniciranje 
- Sodobna družba in prosti čas 

- Angleški jezik 
- Nemški jezik 
- Italijanski jezik 
- Jezikoslovje 

Gastronomija s 
prehrano 

- Gastrokultura 
- Procesna tehnika v pripravi in 

ponudbi hrane 
- Kakovost hrane in pijač 
- Zdravje in prehrana 

- Živilstvo 

Protokolarne storitve - Protokol v hotelirstvu in turizmu 
- Strategije in sestavine gostoljubnosti 

v hotelirstvu in turizmu  

- Psihologija 
- Ekonomske vede 
- Organizacijske vede 
- Javna uprava 
- Angleški jezik 
- Nemški jezik 
- Italijanski jezik 
- Jezikoslovje 
- Etnologija 
- Geografija 
- Zgodovina 

Osnove zdravstva - Dejavniki vpliva na zdravje  
- Osnove anatomije in fiziologije 

človeka 
- Veda o boleznih 
- Zdravstveni sistemi 
- Preventiva, zdravljenje in 

rehabilitacija v zdravstvenem 
turizmu 

- Integrativni pristopi v 
zdravstvenem turizmu 

- Zdravje in prehrana 

- Medicina 
- Javno zdravje 

 

Pravo v hotelirstvu in 
turizmu 

- Pravni predpisi 
- Zdravstveni sistemi 

- Pravo 
 

 
Kandidati so lahko izvoljeni v naziv za eno ali več področij oziroma predmetov. 

 
10. člen 

(razlaga splošnih standardov za izvolitev v naziv) 
Kandidat mora poleg temeljnih standardov (8. člen Meril za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem 
Bled) izpolnjevati tudi temeljne standarde, ki so navedeni v 12. členu omenjenih meril in k vlogi 
priložiti ustrezno dokumentacijo glede na zaprošeni naziv, s katero izkazuje izpolnjevanje temeljnih 
standardov v skladu z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. 
- V nazive rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega 

znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat 
znanosti; 

                                                
2 Kandidati, ki so izvoljeni za naziv iz področja Management v turizmu so istočasno izvoljeni za področje Komuniciranje v 
turizmu.  
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- V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima vsaj 8 let ustrezne prakse in 
izobrazbo najmanj druge stopnje.  

- V naziv predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, kdor ima 
5 let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje; 

- V naziv predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in 
izobrazbo najmanj druge stopnje; 

- V naziv predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je 
lahko izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj 
druge stopnje; 

- V naziv lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške 
prakse; 

- V naziv strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 
15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli 
v naziv; 

- V naziv višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge 
stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli 
v naziv; 

- V naziv strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje 
in 2 leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

- V naziv učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj prve stopnje in 5 let 
ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v naziv; 

- V naziv bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta 
ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 

 
Ustrezna praksa, pedagoška praksa in uspešno strokovno delo se definirajo kot pedagoško delo v 
terciarnem izobraževanju. 
 

 
 
 
 

11. člen 
(dokazila) 

Kandidat mora k vlogi priložiti ustrezno dokumentacijo glede na zaprošeni naziv, s katero izkazuje 
izpolnjevanje Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. 
 
1. Dokazila o ustrezni izobrazbi ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov 

Kandidat priloži overjeno kopijo visokošolske, magistrske, specialistične ali doktorske 
diplome ter kopijo morebitne odločbe o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom 

2. Dokazila o ustrezni praksi, pedagoški praksi oz. uspešnem strokovnem delu 
3. Dokazila o preteklih izvolitvah v naziv 

Pri prvi izvolitvi v naziv priloži dokazila o dotedanjih zaposlitvah 
3. Dokazilo o usposobljenosti 

Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami 
znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi dosežki, 
dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih, podeljenimi patenti in 
drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za dokaz 
izvirnosti in kakovosti.  
Kandidat priloži izpis celotne točkovane bibliografije (COBISS), iz katerega je razvidna 
njegova usposobljenost. 

4. Dokazila o citiranosti kandidata  
Kandidat priloži obrazec Pregled dela in doseženega števila točk. 

5. Dokazila o pomembnih znanstvenih delih 
Kandidati za redne in izredne profesorje, docente, znanstvene svetnike, višje znanstvene 
svetnike in znanstvene sodelavce predložijo v skladu z 21, 23 in 24. členom Meril za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
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na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled seznam najpomembnejših del, ki so sestavni del 
obrazca Pregled dela in doseženega števila točk. 

6. Dokazila o delovanju kandidata na visoki šolah, fakultetah, univerzah oz. raziskovalnih 
institucijah v tujini. 

7. Dokazila o pedagoški usposobljenosti 
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje z 
javnim preizkusnim predavanjem.  
Pri vsaki izvolitvi v naziv mora kandidat pridobiti mnenje Komisije za oceno pedagoške in 
raziskovalne usposobljenosti kandidata in mnenje Komisije za habilitacije. Priložiti mora 
mnenje študentskega sveta o pedagoškem delu kandidata.  
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega 
delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca, 
bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi.  

8. Dokazila aktivnega znanja razširjenega tujega jezika 
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, pristojne za 
izdajanje tovrstnih potrdil ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o znanju določenega 
jezika. 
Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji univerzi po 
programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov in je tudi diplomsko oziroma 
magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni dolžan predložiti dokazil o 
aktivnem znanju razširjenega tujega jezika. 
Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv. 

 
12. člen 

(mnenje Študentskega sveta) 
Študentski svet VŠHTB, poda mnenje o pedagoškem delu kandidata v postopkih ponovne izvolitve 
v naziv. V skladu z 39. členom Statuta VŠHTB mora Študentski svet VŠHTB vsa mnenja pisno 
izraziti v 15. dneh od prejema poziva za izdajo mnenja. Če Študentski svet VŠHTB v navedenem 
roku ne izrazi mnenja, se šteje, da soglaša s predlogi oziroma daje pozitivno mnenje. Mnenje o 
pedagoškem delu kandidata se oblikuje tudi na osnovi ankete med študenti, kjer je kandidat 
opravljal pedagoško delo. Rezultati vseh anket v predhodnem izvolitvenem obdobju, opremljeni s 
komentarjem Študentskega sveta VŠHTB, so osnova za izkazovanje mnenja Študentskega sveta o 
kandidatovem preteklem pedagoškem delu.  
 

 
13. člen 

(opis postopka izvolitve) 
Postopek za prvo izvolitev ali ponovno izvolitev v isti naziv (obnovo naziva) ali za izvolitev v višji 
naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca se začne z 
osebno vlogo kandidata.  
 
1. Kandidat mora vložiti tajniku VŠHTB oziroma pooblaščeni osebi pisno vlogo in predpisano 
dokumentacijo v skladu s temi navodili in Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. V 
skladu z 139. členom Statuta VŠHTB mora kandidat pri ponovni izvolitvi v isti ali drugi naziv vložiti 
pisno vlogo najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnega naziva. Če kandidat ne vloži vloge za 
izvolitev v višji naziv ali ponovno izvolitev v isti naziv ali zamudi rok, mu naziv ugasne. V primeru, 
da kandidatu naziv ugasne, se lahko ponovno izvoli v naziv, ki mu je ugasnil ali v višji naziv. 
2. Tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba po prejemu dokumentacije, ki mora biti 
opremljena z datumom prispetja in številko vpisa v delovodnik, ugotovi, ali je dokumentacija 
popolna (vloga in dokumenti naštetih v Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na VŠHTB). V skladu z 139. členom Statuta 
VŠHTB ugotovi dekan ali je izvolitev kandidata v naziv v interesu šole in odstopita vlogo Komisiji za 
oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata ter Komisiji za habilitacije.  
Če tajnik ugotovi, da je dokumentacija nepopolna, pozove kandidata, da jo v roku 15 dni dopolni. 
Če kandidat pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, tajnik o tem obvesti dekana, le-ta pa 
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vlogo s sklepom zavrne. Če je dokumentacija popolna, tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba 
pošlje en izvod dekanu, originale pa hrani sam. 
3. Ob ponovni izvolitvi v isti ali višji naziv pozove tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba 
študentski svet VŠHTB, da v določenem roku pripravi in ji pošlje mnenje o kandidatu.  
4. Ko je vloga kandidata popolna, jo dekan predloži Senatu VŠHTB, da o njej odloči. Če Senat 
VŠHTB sprejme sklep o začetku postopka, imenuje na predlog dekana Komisijo za oceno 
pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata in zaprosi komisijo za pisanje mnenja o 
pedagoški in raziskovalni usposobljenosti kandidata.  
5. Pri vsakem članu Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata 
mora biti naveden njegov habilitacijski naziv, veljavnost naziva in področje njegove habilitacije. 
6. Ob prvi izvolitvi v naziv mora Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti 
kandidata ugotoviti kandidatovo pedagoško usposobljenost tudi z njegovim javnim preizkusnim 
predavanjem oziroma pri izvolitvi v naziv rednega profesorja z opravljenim inavguralnim 
predavanjem kandidata. Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata v 
sporazumu s kandidatom določi temo in datum javnega preizkusnega predavanja ter o tem 
predavanju pripravi zapisnik o javnem preizkusnem predavanju kandidata (Priloga 2). 
7. Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata sestavi mnenje o 
oceni pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata in ga poseduje tajniku VŠHTB oziroma 
pooblaščeni osebi v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev. Pri prvi izvolitvi v naziv mora 
Komisija za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata priložiti tudi zapisnik o 
javnem preizkusnem predavanju kandidata oziroma pri izvolitvi v naziv rednega profesorja zapisnik 
o opravljenem inavguralem predavanju. 
Komisija mora biti opozorjena, da je v mnenju o kandidatovi pedagoški in raziskovalni 
usposobljenosti kandidata uradna skrivnost in naj pisemsko ovojnico z mnenjem tako tudi označi. 
8. Tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba ponovno pregleda vso sprejeto dokumentacijo in 
jo posreduje Komisiji za habilitacije VŠHTB.  
9. Komisija za habilitacije VŠHTB pregleda celotno vlogo kandidata, preveri in morebiti popravi 
točkovanje, ki ga je kandidat pripravil za svojo bibliografijo v skladu z Meril za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za 
hotelirstvo in turizem Bled. Preveri tudi dokazilo o izkazovanju pedagoške usposobljenosti v skladu 
z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled. 
10. Komisija za habilitacije VŠHTB poda mnenje za izvolitev oz. neizvolitev v naziv na Senat 
VŠHTB. Komisija za habilitacije mora biti opozorjena, da je predlog za izvolitev oz. neizvolitev v 
naziv uradna skrivnost in naj pisemsko ovojnico s predlogom za izvolitev oz. neizvolitev v naziv 
tako tudi označi. 
11. Senat VŠHTB v roku 14 dni po prejemu mnenja Komisije za habilitacije in izpolnitvi 
zakonskih pogojev sprejme sklep o izvolitvi kandidata v naziv na redni, izredni ali korespondenčni 
seji. Na podlagi mnenja Komisije za habilitacije izda dekan kandidatu odločbo. Izvolitev v naziv 
velja od dne, ki ga določi senat, vendar ne pred dnem odločitve. 
12. Sestavine odločbe so:  

- preambula  
- izrek  
- obrazložitev  
- pravni pouk  

13. Zoper odločitev Senata VŠHTB lahko kandidat vloži v roku 15 dni pritožbo na Senat 
VŠHTB. 
14. Ta navodila se smiselno uporabljajo tudi v postopku za odvzem naziva.  
VŠHTB ob izvolitvi v nazive upošteva Statut VŠHTB, Merila za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem 
Bled ter veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, natančneje:  

- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (UL RS 22/2006) 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne 

dejavnosti (UL. RS 12/2005) 
- Pravilnik o raziskovalnih nazivih (UL. RS 126/2008) 
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (UL. RS 61/2006) 
- Zakon o splošnem upravnem postopku (UL. RS 24/2006) 
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- Minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Svet Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 18. 11. 2010). 

 
VŠHTB upošteva vse spremembe in dopolnitve navedenih zakonov in pravilnikov. 
 

14. člen 
(trajanje in umik postopka) 

Če je od datuma vloge kandidata do posredovanja gradiva Komisiji za habilitacije VŠHTB minilo 
več kot 6 mesecev, posreduje tajnik VŠHTB oziroma pooblaščena oseba Komisiji za habilitacije 
VŠHTB tudi pisno pojasnilo o vzrokih za zakasnitev. 
 
Kandidat lahko delno ali v celoti umakne svojo zahtevo vsak čas med postopkom na prvi stopnji do 
vročitve odločbe v času, ko teče pritožbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do vročitve 
odločbe (po 134. členu ZUP-a).  
 
Če je bil postopek začet na zahtevo kandidata, vendar kandidat umakne svojo zahtevo, izda Senat 
VŠHTB sklep, da se postopek ustavi. Če je stranka svojo zahtevo umaknila med potekom 
pritožbenega roka ali po vložitvi pritožbe, se s sklepom o ustavitvi postopka odpravi odločba prve 
stopnje, s katero je bilo njenemu zahtevku v celoti ali deloma ugodeno (po 135. čl. ZUP-a). 

 
15. člen 

(pritožba v postopku izvolitve v naziv) 
Kandidat lahko zoper odločitev Senata VŠHTB vloži pritožbo na Senat VŠHTB v roku 15 dni. 

 
16. člen 

(razlogi za pritožbo) 
Pritožba se lahko vloži: 
- če so bile v postopku za izvolitev v naziv kršene zakonske določbe ali določbe Statuta VŠHTB, 
- če so bila v postopku za izvolitev v naziv nepravilno ali nepopolno ugotovljena dejstva, ki so 

pomembna za odločitev. 
 

17. člen 
(postopek s pritožbo) 

Pritožba se posreduje tajniku VŠHTB oziroma pooblaščeni osebi, ki jo je dolžen v roku sedmih dni 
posredovati Senatu VŠHTB. Če je pritožba prepozna, dekan jo zavrže in o tem obvesti Senat 
VŠHTB. 
 

18. člen 
(odločanje o pritožbi) 

Na prvi seji po prejemu pritožbe Senat VŠHTB obravnava pritožbo. 
Senat VŠHTB lahko po opravljeni razpravi pritožbo zavrne ali ji ugodi, s tem da odločbo razveljavi 
in zadevo vrne v ponovno odločanje v fazo postopka, v kateri je prišlo do kršitve. Razpravi o 
pritožbi na Senatu VŠHTB lahko prisostvuje pritožnik.  
 
Odločitev Senata VŠHTB je dokončna. 
 

19. člen 
(postopek za odvzem naziva) 

Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev za izvolitev v naziv, začne Senat VŠHTB postopek za odvzem naziva. Postopek za 
odvzem naziva zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih za izvolitev v naziv, se začne, če obstaja 
utemeljen sum, da je kandidat v postopku za izvolitev v naziv navajal lažne podatke, ki so bistveno 
vplivali na njegovo izvolitev v naziv. 
 
V postopku za odvzem naziva se analogno uporabljajo določbe teh navodil o postopku za izvolitev 
v naziv. 
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20. člen 

(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov in nazivov pridobljenih na drugih 
visokošolskih zavodih v Sloveniji) 

V tujini ali Sloveniji pridobljene habilitacije VŠHTB prizna, če kandidat predloži ustrezna dokazila, iz 
katerih izhaja, da je pridobljena habilitacija enakovredna oziroma primerljiva v skladu z Minimalnimi 
standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na visokošolskih zavodih (Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu, 18. 11. 2010) in Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled, ki se zahtevajo 
za izvolitev v ustrezni naziv.  
 
 
Bled, 14.12.2016 
 
v. d. dekanje Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 
mag. Tadeja Krašna 
 
 
 
 
 
 
Priloge k Navodilom za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled: 
Priloga 1: Pregled dela in doseženega števila točk 
Priloga 2: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 
Priloga 3: Mnenje Komisije za habilitacije VŠHTB za izvolitev oz. neizvolitev v naziv 
Priloga 4: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv 
Priloga 5: Sezam potrebne dokumentacije 
Priloga 6: Vloga kandidata 
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Priloga 1: Pregled dela in doseženega števila točk 
 
Pregled dela in doseženega števila točk 
 

Ime in priimek kandidata: _____________________________________________________________________________ 

Sedanji naziv visokošolskega učitelja/znanstvenega delavca: ________________________________ 

zaprošeni naziv: ______________________________________________________ 

 

VREDNOTENJE ZNANSTVENO - RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
 Kumulativno V zadnji elekcijski dobi 

zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk 

1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST TOČKE     
1.1. Znanstvena monografija  do 20 točk     
1.2. Del znanstvene monografije  do 8 točk     
1.3. Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih      
1.3.1. Domači  do 1 točke     
1.3.2. Mednarodni  do 2 točki     
1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje      
1.4.1. Na konferencah z domačo udeležbo  do 2 točki     
1.4.2. Na konferencah z mednarodno udeležbo  do 5 točk     
1.5. Znanstveni članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI 
ter znanstveni članki objavljeni v  revijah, ki jih je sprejel senat VŠHTB 

do 8 točk     

1.6. Znanstveni članki objavljeni v revijah z uredniško recenzijo do 1 točke     
1.7. Objavljene recenzije v obliki članka  do 2 točki     
1.8. Patent, plod znanstveno-raziskovalnega dela      
1.8.1. Mednarodni3 do 12 točk     
1.8.2. Domači in drugi do 5 točk     
1.9. Poročila projektov      
1.9.1. Okvirnih programov EU, EUREKA, OECD, WTO, WB, IMF, NATO in drugih po 
presoji strokovne komisije 

do 4 točke     

1.9.2. Bileteralnih meddržavnih programov do 2 točki     
1.9.3. Letnih nacionalnih programov do 1 točka     
                                                
3 EU, ameriški, japonski, ali podobno v skladu s presojo strokovne komisije. 



 

1.9.4 Podjetniških programov ali programov nacionalne skupnosti do 0,5 točk     
Skupaj število del / točk (1):     

 

VREDNOTENJE PEDAGOŠKE DEJAVNOSTI 
  Kumulativno V zadnji elekcijski dobi 

zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk 

2. PEDAGOŠKA DEJAVNOST      
2.1. Univerzitetni, visokošolski in višješolski učbenik z recenzijo  do 10 točk     
2.1.1. Nova, dopolnjena izdaja  do 5 točk     
2.2. Ostali učbeniki  do 5 točk     
2.3. Skripta do 6 točk     
2.4 Zbrano gradivo do 2 točki     
2.5. Predavanje-gostovanje na tujem visokošolskem zavodu do 10 točk     
2.6 Predavanje tujim študentom na VŠHTB do 4 točke     
2.7. Mentorstvo4 (somentorstvo se točkuje s polovičnim št. točk)      
2.7.1. Pri diplomah  do 0,5 točke     
2.7.2. Pri študentskih raziskovalnih nalogah do 0,5 točke     
2.7.3 Mentorstvo tujim študentom do 1,5 točke     
2.7.4. Na podiplomskem študiju (pri magisterijih in specializaciji)  do 2 točki     
2.7.5. Pri doktoratih  do 3 točke     
Skupaj število del / točk (2):     

VREDNOTENJE STROKOVNE DEJAVNOSTI  
 Kumulativno V zadnji elekcijski dobi 

zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk 

3. STROKOVNA DEJAVNOST      
3.1. Strokovna monografija  do 6 točk     
3.1.1. Del strokovne monografije do 3 točke     
3.2. Priročnik, slovar, atlas, leksikon, zemljevid do 8 točk     
3.3. Bibliografija do 3 točke     
3.4. Urednik ali sourednik revije, knjige      
3.4.1. Domače  do 3 točke     
3.4.2. Mednarodne  do 6 točk     

                                                
4 Mentorstvo, navedeno pod točkami 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 in 2.7.5 izvedeno na univerzi, fakulteti ali visoki šoli v tujini, se točkuje dvojno. 



1313 

3.5. Strokovni članki objavljeni v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oziroma AHCI ter 
strokovni članki objavljeni v objavljeni v bazah citiranosti in revijah, ki jih je sprejel senat 
VŠHTB 

do 3 točke     

3.6. Strokovni članki objavljeni v drugih revijah  do 1 točka     
3.7. Recenzent monografije ali učbenika      
3.7.1. Domače do 1 točke     
3.7.2. Mednarodne do 2 točki     
3.8. Prevajalec monografije ali učbenika do 4 točke     
3.9. Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize do 0,5 točke     
3.10. Poljudno strokovni članki  do 0,1 točke     
3.11. Elaborat, predštudija, študija do 1 točke     
3.12. Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovne komisije* do 20 točk     
Skupaj število del / točk (3):     

VREDNOTENJE OSTALE DEJAVNOSTI  
 Kumulativno V zadnji elekcijski dobi 

zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk zap. št. iz 
COBISS-a 

št. točk 

     
     
     
     
Skupaj število del / točk:  kumulativno, v zadnji elekcijski dobi      

 
 
(*Na primer: 
- organizacija znanstvenih srečanj, konferenc, simpozijev,  
- prenos rezultatov znanstvenega dela v prakso; 
- sodelovanje pri izdelavi strokovne podlage za nove predpise; 
- aktivnosti v organih mednarodnih akademskih združenj.) 
 
 



 

II.  
Pomembna dela v skladu s 5. točko 11. člena Navodil za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki 
šoli za hotelirstvo in turizem Bled in z 21, 23 in 24. členom Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled so v izpisu celotne točkovane bibliografije (COBISS) zapisana pod zaporednimi številkami: 
 
 
 
 
 
 
VODSTVENO - ORGANIZACIJSKA DEJAVNOST 
 
 
 
 
 
NAGRADE IN PRIZNANJA 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________________________      : 

Podpis kandidata: ________________________________     

Podatke in točkovanje preverili člani Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata 

______________(ime in priimek)_______________ ____________________________________ predsednik komisije 

______________(ime in priimek)_______________ ____________________________________ 

______________(ime in priimek)_______________ ____________________________________ 

 

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
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Priloga 2: Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 
 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  

Tajniku šole         Datum: 14.05.2016 

Prešernova 32 

4260 Bled 

 

 

Zapisnik o javnem preizkusnem predavanju 
Podpisani člani Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata, 

imenovani za oceno javnega preizkusnega predavanja kandidatke ___________________, ki je 

zaprosila za prvo izvolitev v naziv _______________________________, smo prisostvovali 

njegovemu izvajanju javnega preizkusnega predavanja in podajamo naslednje mnenje: 

 
___________________________je imela dne _________________________javno preizkusno 

predavanje na temo __________________________ ______________ 

 

Opis predavanja in ugotovitve o pedagoški usposobljenosti: 
V svojem predavanju je kandidatka: 

• predstavil/a 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

• dokazal/a pedagoške sposobnosti 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• dokazala razgledanost na področju, na katerem kandidatka opravlja izobraževalno 

delo 



 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

• dokazala smisel za reševanje znanstvenih in strokovnih problemov 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Sklep: 
Glede na navedena dejstva člani Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti 

kandidata predlagamo, da je _____________________ ustrezno/neustrezno pedagoško 

usposobljen/a za izvolitev v zaprošeni naziv ___________________________________________ 

Navedba članov Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata z 

njihovimi podpisi: 

Predsednik komisije _______________________________  _____________________ 

Član komisije  _______________________________  _____________________ 

Član komisije  ________________________________  _____________________ 
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Priloga 3: Mnenje Komisije za habilitacije VŠHTB za izvolitev oz. neizvolitev v naziv 

 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled  

Senatu VŠHTB         Datum: 

Prešernova 32 

4260 Bled 

 

 

Mnenje Komisije za habilitacije VŠHTB za izvolitev oz. neizvolitev v naziv 
 

 

 

Podpisani člani Komisije za habilitacije VŠHTB podajamo na osnovi pregleda predložene 

dokumentacije: 

- Vloga kandidata 

- Življenjepis kandidata 

- Izpis celotne točkovane bibliografije (COBISS) 

- Pregled dela in doseženega števila točk 

- Mnenje Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata/ 

- Zapisnik Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata o javnem 

preizkusnem predavanju kandidata (pri prvi izvolitvi v naziv) 

- Mnenje Študentskega sveta 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 

mnenje k ___izvolitvi/neizvolitvi___ kandidat ___________________________________ v 

zaprošeni naziv ____________________________________________________. 

 

 

Navedba članov Komisije za habilitacije z njihovimi podpisi: 

 

Predsednik komisije: izred. prof. dr. Nevenka Maher ________________________________ 
(podpis) 

 

Član komisije:  doc. dr. Mojca Korošec  ________________________________ 
(podpis) 

 

Član komisije:  doc. dr. Justina Erčulj   ________________________________ 
(podpis) 

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t


 

Priloga 4: Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv 

 

Evidenčni list vloge za izvolitev v naziv s predstavitvenimi podatki kandidata 
Ime in priimek  

Predlog za izvolitev v naziv  

Navedba področja oz. predmeta v vlogi kandidata  

Kraj in datum rojstva  

 

Podatki o dosedanjih izvolitvah oz. ponovnih izvolitvah z natančnimi datumi 

Naziv Datum izvolitve 

  

  

 

Dosedanje delovno mesto  

 

Podatki o doseženih stopnjah izobrazbe z datumi  

(univerzitetna diploma, strokovni magisterij / znanstveni magisterij, doktorat znanosti) 

Dosežena stopnja izobrazbe Datum 

  

  

  

 

Sestava članov Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata 

Ime in priimek Navedba naziva Veljavnost naziva Področje habilitacije 

    

    

    

 

Datum sklepa Senata VŠHTB o izvolitvi/neizvolitvi kandidata v zaprošeni naziv5  

 

Sezam prilog k predlogu DA NE 

Vloga kandidata   

Življenjepis kandidata   

Izpis celotne točkovane bibliografije (COBISS) kandidata   

Pregled dela in doseženega števila točk   

Sklep Senata VŠHTB o imenovanju Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne 
usposobljenosti kandidata o javnem preizkusnem predavanju kandidata   

                                                
5 Datum sklepa Senata VŠHTB o izvolitvi/neizvolitvi kandidata v zaprošeni naziv bo posredovan po zaključku postopka. 

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?init=t
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Sezam prilog k predlogu DA NE 

Mnenje Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata   

Zapisnik Komisije za oceno pedagoške in raziskovalne usposobljenosti kandidata o javnem 
preizkusnem predavanju kandidata (pri prvi izvolitvi v naziv)   

Mnenje Komisije za habilitacije   

Mnenje Študentskega sveta   

(dodatna dokazila)   

(dodatna dokazila)   

(dodatna dokazila)   

 
Kraj in datum:_______________________________ 

Ime in priimek tajnika VŠHTB oz. pooblaščene osebe:_______________________________ 

Podpis tajnika VŠHTB oz. pooblaščene osebe:      _______________________________ 



 

Priloga 5: Sezam potrebne dokumentacije 
 
Kandidat/ka predloži tajniku VŠHTB oz. pooblaščeni osebi sledeče dokumente in dokazila v 
odvisnosti od zaprošenega naziva: 

1. Vloga kandidata za izvolitev v zaprošeni naziv 
2. Življenjepis  
3. Potrdilo o aktivnem znanju vsaj enega razširjenega tujega jezika (v skladu z 11. členom 

Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 

4. Dokazila o ustrezni izobrazbi ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov (overjena 
kopija visokošolske, magistrske, specialistične ali doktorske diplome ter kopija morebitne 
odločbe o nostrifikaciji v tujini pridobljenih diplom (v skladu s splošnimi standardi 
navedenimi v Merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 

5. Dokazila o ustrezni praksa, pedagoški praksi oz. uspešnem strokovnem delu, ki so 
definirani kot pedagoško delo v terciarnem izobraževanju (v skladu z 10. členom Navodil za 
izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 

6. Izpis celotne bibliografije (COBISS), K vsaki bibliografski enoti kandidat dopiše naslednje 
podatke: število točk/delo (ŠTD=) in število točk/kandidata (ŠTK=). ŠTK se praviloma 
izračuna tako, da se ŠTD deli s številom avtorjev. Drugačen izračun je potrebno posebej 
utemeljiti. Dela v bibliografiji se točkujejo v skladu s Merili za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in 
turizem Bled. 

7. Dokazila o preteklih izvolitvah v naziv 
Pri prvi izvolitvi v naziv priloži dokazila o dotedanjih zaposlitvah. 

8. Dokazila o citiranosti kandidata  
Kandidat priloži obrazec Pregled dela in doseženega števila točk. 

9. Dokazila o pomembnih znanstvenih delih 
Kandidati za redne in izredne profesorje, docente, znanstvene svetnike, višje znanstvene 
svetnike in znanstvene sodelavce predložijo v skladu z 21, 23 in 24. členom Meril za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled seznam najpomembnejših del, ki so sestavni del 
obrazca Pregled dela in doseženega števila točk. 

10. Dokazila o delovanju kandidata na visoki šolah, fakultetah, univerzah oz. raziskovalnih 
institucijah v tujini. 

11. Dokazila o pedagoški usposobljenosti 
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje z 
javnim preizkusnim predavanjem.  
Pri vsaki izvolitvi v naziv mora kandidat pridobiti mnenje Komisije za oceno pedagoške in 
raziskovalne usposobljenosti kandidata in mnenje Komisije za habilitacije. Priložiti mora 
mnenje študentskega sveta o pedagoškem delu kandidata.  
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive znanstvenega 
delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, strokovnega sodelavca, 
bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi. 

12. Mnenje Študentskega sveta (pri ponovni izvolitvi) 
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Priloga 6: Vloga kandidata 
 
 
(ime in priimek kandidata)         (datum) 
(naslov kandidata) 
(e-mail kandidata) 
 
 
 
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 
Komisija za habilitacije 
Prešernova 32 
SI-4260 Bled  
 
 
 
 
Vloga za izvolitev v naziv ____________________________ 
 
 
 
 
 
Spoštovani,  
spodaj podpisani/a____________________________________________________, rojen/a 
dne______________v__________________________, prosim za prvo izvolitev / ponovno izvolitev 
v naziv ________________________________________za habilitacijsko področje 
_______________________________. 
 
V prilogi Vam pošiljam vso potrebno dokumentacijo. 
 
 
Lep pozdrav 
 
 
 
lastnoročni podpis  
 
 
(ime in priimek kandidata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE: 
(odvisno od zaprošenega naziva in v skladu z Merili za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled in 
Navodili za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled) 
 
 


