
 

 
Razpis za predmete oziroma predmetna področja, za katera se podeljuje naziv 
predavatelj višje šole za študijska programa Gostinstvo in turizem ter Velnes 

 

Na podlagi zakonskih določil in veljavnih pravilnikov ter meril Višja strokovna šola za gostinstvo 
in turizem Maribor objavlja razpis za imenovanje predavateljev za predmete študijskega 
programa Gostinstvo in turizem ter študijskega programa Velnes. Celoten seznam predmetov 
obeh študijskih programov je naveden na spletni strani šole, na povezavi: www.vsgt-mb.si 
(Obvestila/Razpisi, Predmeti). 
 
Za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole morajo kandidati izpolnjevati 
izobrazbene in druge pogoje v skladu z 2. in 5. odstavkom 33. člena ZVSI (Uradni list RS, 
št. 86/04 in 100/13) oziroma pogoje o stopnji izobrazbe iz Pravilnika o izobrazbi predavateljev 
višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. 
RS, št. 35/11) ter dokazila v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem 
področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 76/2014).  
 
Katalogi znanj za razpisane predmete so dostopni na spletni strani 
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx (Študijski program Gostinsto in turizem 
ter študijski program Velnes). 
 
Prijavi na razpis je potrebno priložiti: 

• osebno prijavo z navedbo študijske smeri in predmeta/ov, za katere predavatelj 
kandidira, 

• življenjepis, 

• kopijo univerzitetne diplome, 

• kopijo delovne knjižice oz. druga dokazila o najmanj treh letih delovnih izkušenj, 

• izpolnjena obrazca 1 in 2 (dostopna na spletni strani POSTOPEK ZA IMENOVANJE 
PREDAVATELJEV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport RS), 

• dokazila o dosežkih na področju izobraževanja oziroma kopijo imenovanja v naziv 
svetnik – PRILOGE OBRAZCA 2 (v skladu z Merili za določitev vidnih dosežkov na 
strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole), 

• dokazila o dosežkih na področju strokovnega dela – PRILOGE OBRAZCA 2 (v skladu z 
Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva 
predavatelj višje šole). 

• kopijo potrdila o pedagoško andragoški izobrazbi (ni pogoj za prvo pridobitev naziva), 

• kopijo potrdila o strokovnem izpitu za vzgojo in izobraževanje (ni pogoj za pridobitev 
naziva). 

 
 
Natančna seznanitev s pogoji za imenovanje in zahtevano dokumentacijo je dostopna na 
spletni povezavi:  

http://www.vsgt-mb.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3840
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3603
http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx


 
 
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-republike-slovenije-za-poklicno-in-
strokovno-izobrazevanje/  
oziroma na 
http://evem.gov.si/info/dovoljenja/poklic/12590/dovoljenje/12585/prikaziDovoljenje/ 
 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 14 dneh od objave razpisa na naslov: 
 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 
Cafova ulica 7 
2000 MARIBOR 
s pripisom »Razpis za naziv« 
 
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali. Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 
02/32 02 307 ali na elektronskem naslovu knjiznica@vsgt-mb.si  
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