
 
 
 
 
Na podlagi Minimalnih standardov za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 95/2010) in na podlagi 76. člena 
Statuta Visoke šole za varstvo okolja (v nadaljevanju VŠVO) je Senat VŠVO na svoji 7. dopisni seji dne 30. 5. 
2011 sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK O POSTOPKU ZA IZVOLITEV V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV, ZNANSTVENIH 
DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV VISOKE ŠOLE ZA VARSTVO OKOLJA 

 
 

1. člen 
(namen) 

 
S tem aktom določa VŠVO podrobnejše pogoje ter minimalna merila za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev. Pravilnik je usklajen z Minimalnimi standardi za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, ki jih je določil 
Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51.h 
člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – Zštip, 15/08 
– odločba US, 64/08, 86(09 in 62/10 – ZUPJS).  
 
 

2. člen 
(nazivi) 

 
Izobraževalno, znanstveno- raziskovalno in strokovno delo na VŠVO opravljajo visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. 
 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV SO: 

- redni profesor, 
- izredni profesor, 
- docent, 
- višji predavatelj, 
- predavatelj, 
- lektor (za izvajanje jezikovnega pouka). 

 
NAZIVI ZNANSTVENIH DELAVCEV SO: 

- znanstveni svetnik, 
- višji znanstveni sodelavec, 
- znanstveni sodelavec. 

 
NAZIVI VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV SO: 

- asistent, 
- bibliotekar, 
- strokovni svetnik, 
- višji strokovni sodelavec, 
- strokovni sodelavec, 
- učitelj veščin. 
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3. člen 
(trajanje naziva) 

 
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in znanstvenih svetnikov, so izvoljeni 
v naziv za obdobje petih let. Ponovno so lahko izvoljeni v isti naziv za isto volilno obdobje po pogojih za 
ponovno izvolitev.  
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let.  
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 
 
 

4. člen 
(razmerje med pedagoškimi in raziskovalnimi nazivi) 

 
Visokošolski učitelji so izvoljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: docent, izredni profesor, redni  
profesor. 
Znanstveni delavci so izvoljeni v nazive po naslednjem vrstnem redu: znanstveni sodelavec, višji 
znanstveni sodelavec, znanstvenik svetnik. 
Znanstveni delavci so ob izpolnjevanju pedagoških pogojev lahko izvoljeni tudi v ustrezne nazive 
visokošolskih učiteljev (pogoj pedagoške usposobljenosti za izvolitev v ustrezni naziv): znanstveni svetnik je 
lahko izvoljen v naziv rednega profesorja, višji znanstveni sodelavec v naziv izrednega profesorja, znanstveni 
sodelavec pa v naziv docenta. V takem primeru velja pedagoški naziv do poteka znanstvenega naziva, na 
temelju katerega je prišlo do izvolitve v naziv visokošolskega učitelja. 
 
 

5. člen 
(področja za izvolitev v nazive) 

 
Kandidati so lahko izvoljeni v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev 
za znanstvene discipline in predmetna področja, ki jih določa študijski program VŠVO in Nabor habilitacijskih 
področij VŠVO, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 6). 
  
 

MINIMALNI STANDARDI ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 
 

6. člen 
(kumulativno izpolnjevanje minimalnih standardov) 

 
Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in posebne minimalne 
standarde za izvolitev v naziv. 
 
 

a) Temeljni minimalni standardi 
 

7. člen 
(temeljni minimalni standardi) 

 
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so pogoji, ki jih mora izpolnjevati vsak kandidat za izvolitev v 
naziv. 
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8. člen 
(temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv so:  
 
– ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,  
– usposobljenost za strokovno delo,  
– pedagoška usposobljenost,  
– pozitivna ocena Komisije za izvolitve v naziv VŠVO,  
– aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.  
 
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. 
 
 

9. člen 
(izkazovanje 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.  
 

 
10. člen 

(izkazovanje pedagoške usposobljenosti) 
 

Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja izkazuje z javnim preizkusnim  
predavanjem.  
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali pri ponovni izvolitvi 
mora kandidat predložiti mnenje študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih 
instrumentov preverjanja pedagoškega dela. 
Redni profesor ima pred razglasitvijo v naziv inavguracijsko predavanje. 
 
 

11. člen 
(izkazovanje 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. 
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b) Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

12. člen 
(splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 

 
Splošni minimalni standardi so formalni pogoji, ki jih mora poleg temeljnih minimalnih standardov 
izpolnjevati kandidat za izvolitev v posamezni naziv. 
  
V naziv:  
1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, višjega znanstvenega 
sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima doktorat znanosti, 
2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje,  
3. predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih znanjih, je lahko izvoljen, kdor 
ima 10 let uspešnega strokovnega dela v praksi in izobrazbo najmanj druge stopnje,  
4. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je bil izredno uspešen pri študiju 
in je med študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8) ter kaže sposobnost za znanstveno 
delo, 
5. 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,  
6. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške prakse,  
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, 
7. 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, 
8. 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, 
9. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 leta ustrezne prakse in 
izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 
 
 

Elementi usposobljenosti za področje izvolitve v naziv 
 

13. člen 
(vsebinski elementi) 

 
Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so:  
 
– uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih problemov,  
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru, 
– izkušnje pri delu v poklicnem okolju ipd.. 

 
 

14. člen 
(usposobljenost za izvolitev) 

 
Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:  
 
– ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,  
– dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,  
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in  
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– pozitivno oceno Komisije za izvolitve v naziv VŠVO. 
 

 
15. člen 

(objava del) 
 

Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga priznava stroka za uveljavitev 
v domači in mednarodni strokovni javnosti na področju, za katerega želi biti kandidat izvoljen.  
 
 

16. člen 
(vrsta objave) 

 
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od razširjenih tujih jezikov v eni 
od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 ter AHCI ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in 
mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh revij sprejme Senat VŠVO. 
 
 

17. člen 
(avtorstvo) 

 
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, morajo soavtorji 
napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor.  
 
Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so avtorji razvrščeni po 
abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne upošteva. 
 
 

Elementi pedagoške usposobljenosti 
 

18. člen 
(presoja pedagoške usposobljenosti) 

 
Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:  
 
– razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter preverjanj znanja,  
– uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in vseživljenjskem ter drugem 
podiplomskem izobraževanju, mentorstvo študentom v izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu,  
– odnos do študentov, 
– spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu delu,  
– priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost pedagoških pripomočkov, 
študijskih gradiv in učbenikov,  
– razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški proces,  
– z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih pedagoškega usposabljanja ali 
individualnih programih visokošolskega zavoda. 
 
 

c) Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

19. člen 
(posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv) 
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Posebni minimalni standardi so kakovostni in količinski pogoji, ki jih mora poleg temeljnih in splošnih 
minimalnih standardov izpolnjevati kandidat za izvolitev v naziv. 
 

 
Redni profesor in znanstveni svetnik 

 
20. člen 

(redni profesor in znanstveni svetnik) 
 

V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in 
splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  
 

1. Kakovostni pogoji:  
 
- znanstveno ali ustvarjalno dela na pridobivanju vrhunskega novega znanja, 
- objavlja dela ali stvaritve v mednarodnem prostoru in nacionalno pomembna dela, 
- poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo oziroma bogati slovensko in 
mednarodno znanje in kulturo, 
- ima izkazano mednarodno odmevnost, 
- je sposoben reševati najtežavnejše znanstvene ali vrhunske strokovne probleme, 
- ima sposobnost vodenja raziskovalne skupine, 
- skrbi za razvoj in opremljenost svojega področja, 
- ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri morajo biti navedena samostojna dela (oz. je 
vodilni avtor), 
- znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna za razvoj stroke v mednarodnem in 
nacionalnem okviru, 
- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači in mednarodni 
strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira, 
- kandidat za rednega profesorja je pokazal ustrezno skrb mentorstva doktorandom, če je bil mentor pri vsaj 
enem zaključenem doktoratu, 
- uspešno pedagoško ali znanstveno dela s študenti (diplome, mentorstvo za javna priznanja) in je deloval 
vsaj tri mesece na tujih univerzah po doktoratu, 
- ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje v celoti), 
- ima pozitivno oceno Komisije za izvolitve v naziv VŠVO in mnenje študentov za rednega profesorja. 

 
2. Količinski pogoji:  

 
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške 
dejavnosti doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz 
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene 
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del mora biti objavljenih ali predstavljenih 
na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 
delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti vodilni avtor. 
 
 

21. člen 
(javno inavguracijsko predavanje) 

 
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno inavguracijsko predavanje. 
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Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec 
 

22. člen 
(izredni profesor in višji znanstveni sodelavec) 

 
V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 
temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  
 

1. Kakovostni pogoji:  
 
- je sposoben samostojno znanstveno delati in ustvarjati nova znanja ali stvaritve na svojem področju, 
- ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, v kateri mora biti razvidno najmanj 1 samostojno (oz. je 
vodilni avtor) znanstveno delo pomembno za razvoj stroke, 
- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači in mednarodni 
strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira in druga objavljena, strokovni kritiki podvržena 
znanstvena dela, 
- za izvolitev v naziv izredni profesor se zahteva najmanj mentorstvo pri enem zaključenem magisteriju ali 
drug ustrezen prispevek v skrbi za raziskovalni naraščaj:  
      � mentorstvo podiplomski študentki oziroma študentu, ki ji/mu je bil zaradi posebnih dosežkov dovoljen 
       neposreden prehod z magistrskega na doktorski študij (kandidat mora predložiti ustrezen dokument o 
       soglasju za prehod, sprejetem na Senatu VŠVO); 
      · somentorstvo (potrjeno s strani Senata VŠVO) pri dokončani disertaciji; uspešno zaključeno uradno      
       mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, nagrajenem z univerzitetno Prešernovo nagrado; 
      · glavno mentorstvo pri dveh zaključenih strokovnih specializacijah, vključno s specialističnim izpitom   
       (mentor mora biti imenovan s strani pristojnega organa), 
- uspešno pedagoško ali raziskovalno dela s študenti (diplome, mentorstvo za javna priznanja), 
- ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje), 
- ima pozitivno oceno Komisije za izvolitve VŠVO in mnenje študentov za izrednega profesorja. 
 

2. Količinski pogoji: 
  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške 
dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12,5 točk 
iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene 
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del mora biti objavljenih ali predstavljenih 
na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 
delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora kandidat biti vodilni avtor. 
 

 
Docent in znanstveni sodelavec 

 
23. člen 

(docent in znanstveni sodelavec) 
 

V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih 
minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne minimalne standarde:  
 

1. Kakovostni pogoji:  
 
- je uspešen pri reševanju znanstvenih ali strokovnih problemov, 
- ima ustrezno bibliografijo za področje habilitiranja, 
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- je objavil ali javno predstavil dela v obliki, ki jo priznava stroka za uveljavljanje v domači  in mednarodni 
strokovni javnosti s področja, za katerega se habilitira, 
- ima preverjeno pedagoško dejavnost (za preteklo izvolitveno obdobje), 
- ima pozitivno oceno Komisije za izvolitve v naziv VŠVO in mnenje študentov za docenta. 
 

2. Količinski pogoji: 
  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže 
najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti 
kandidat prvi avtor - morajo biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno 
pomembnost. 

 
 

Višji predavatelj 
 

24. člen 
(višji predavatelj) 

 
V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki ima:  
 
- ima strokovna dela, ki dokazujejo uveljavitev kandidata na področju, za katerega želi biti izvoljen, 
- ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka kot ustrezni način predstavitve s 
področja, za katerega se habilitira, 
- ima pozitivno oceno pedagoškega dela (za preteklo izvolitveno obdobje), 
- ima pozitivno oceno Komisije za izvolitve v naziv VŠVO in mnenje študentov. 
Kandidat za višjega predavatelja v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj, kolikor pri ocenjevanju 
objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno. 
 
 

Predavatelj 
 

25. člen 
(predavatelj) 

 
V naziv predavatelja je lahko izvoljen kandidat, ki se je strokovno uveljavil na področju, za katerega želi biti 
izvoljen v naziv in ima pozitivne ocene Komisije za izvolitve v naziv VŠVO in mnenje študentov. 
 

 
Asistent 

 
26. člen 

(asistent) 
 

V naziv asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki je:  
 
– dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se pri izračunu povprečja 
upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti,  
– za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj oceno prav dobro (8),  
– pokazal sposobnost za strokovno, znanstveno ali raziskovalno-razvojno delo. 
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POSTOPEK ZA IZVOLITEV V NAZIV 
 
 

27. člen 
 

Postopek za izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca se 
začne na prošnjo kandidata za izvolitev v naziv. 
Postopek za obnovo naziva oz. napredovanje se začne najmanj 6 mesecev pred iztekom veljavnega naziva. 
Strokovne službe VŠVO so dolžne o tem pravočasno pisno obvestiti nosilce nazivov. 
 
 

28. člen 
 

Kandidat ob prijavi za pridobitev naziva visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega 
sodelavca predloži: 
 

- prošnjo z navedbo področja, izjemoma predmeta, v skladu s Prilogo 5, ki je sestavni del tega 
pravilnika, 

- življenjepis, iz katerega je razvidno kandidatovo strokovno, znanstveno in izobraževalno delo, 
- bibliografijo v skladu s Prilogo 1 in »Navodila za izvajanje meril …« vključno s Prilogami 2, 3 in 4. 
- dokazila o zasnovanih ali izvedenih znanstvenih delih, 
- dokazila o pedagoški usposobljenosti, 
- dokazila o izvolitvi v naziv, če ga je že imel; pri prvi izvolitvi tudi dokazila o dosedanjih zaposlitvah ter 

overjene prepise visokošolske, univerzitetne, magistrske, specialistične ali doktorske diplome, 
- dokazilo o znanju tujih jezikov pri prvi izvolitvi. 
 

Če strokovne službe VŠVO ugotovijo, da je predložena prošnja in dokumentacija nepopolna, pozove 
kandidata, da najkasneje v 15 dneh odpravi pomanjkljivosti. Če kandidat v 30 dneh od prejema obvestila ne 
odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je predlog umaknil. 
 
 

29. člen 
 

Senat VŠVO razpravlja o predloženi vlogi ter najkasneje v enem mesecu od prejete prošnje imenuje najmanj 
tri poročevalce za oceno strokovne usposobljenosti kandidata. Poročevalec je lahko visokošolski učitelj ali 
znanstveni delavec istega ali višjega naziva, za katerega je kandidat predlagan. Med poročevalci morata biti 
vsaj dva visokošolska učitelja, ki imata naziv s področja, za katerega kandidat prosi in eden član Senata 
VŠVO. 
 
Poročevalci so člani Komisije za izvolitve v naziv VŠVO.  

 
 

30. člen 
 

Poročevalci za izdelavo strokovne ocene usposobljenosti kandidata, ki prvič prosi za naziv visokošolskega 
učitelja, v sporazumu s kandidatom določijo tudi temo ter datum javnega preizkusnega predavanja. 
Poročevalci ocenijo uspešnost predavanja in pripravijo o tem posebno poročilo. 
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31. člen 
 

Vsak poročevalec mora v 45 dneh od imenovanja predsedniku Komisije za izvolitve v naziv VŠVO predložiti 
strokovno mnenje o kandidatu. V primeru postopka ponovne izvolitve ali izvolitve v višji naziv se posreduje 
Komisiji za izvolitve v naziv VŠVO poleg prošnje za izvolitev tudi mnenje Študentskega sveta VŠVO ter 
rezultate študentske ankete o pedagoškem delu kandidata.  
 
 

32. člen 
 

Komisija za izvolitve v naziv VŠVO v roku treh mesecev po prejemu prošnje za izvolitev v naziv o njej odloča 
in svojo odločitev (Mnenje o znanstveni, strokovni in pedagoški usposobljenosti kandidata) posreduje Senatu 
VŠVO, ki je pristojen za izvolitev.  
 
 

33. člen 
 

Senat VŠVO v roku enega meseca po prejemu odločitve Komisije za izvolitve v naziv VŠVO odloči o izvolitvi 
kandidata v naziv.  
 
Če Komisija za izvolitve v naziv VŠVO ni sprejela pozitivne odločitve, senat v roku enega meseca od prejema 
odločitve te komisije sprejme sklep, da se prošnja za izvolitev v naziv zavrne.  
Kandidat, ki ni bil izvoljen, ne more ponovno zaprositi za izvolitev v naziv pred potekom enega leta, odkar je 
bila njegova vloga zavrnjena.  
 
 

34. člen 
 

Kandidat, ki ni bil zadovoljen z odločitvijo, lahko v 15 dneh od vročitve odločbe vloži na Senat VŠVO pritožbo.  
Ko senat prejme pritožbo, imenuje tričlansko komisijo. Člani komisije morajo imeti vsaj isti naziv, kot je naziv, 
v katerega se voli kandidat. Komisija v 30 dneh od imenovanja pregleda dokumentacijo in izdela poročilo, ki 
ga pošlje senatu.  
 
Senat VŠVO nato v 30 dneh odloči o pritožbi.  
 
 

35. člen 
 

Zoper odločbo Senata VŠVO iz prejšnjega člena se lahko sproži upravni spor.  
 
 

36. člen 
 

Če visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne izpolnjuje za izvolitev v naziv  
predpisanih pogojev, začne Senat VŠVO 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.  
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V postopku za odvzem naziva se analogno uporabljajo določbe tega pravilnika o postopku za izvolitev v 
naziv.  
 
 

37. člen 
 

Spremembe tega pravilnika sprejema Senat VŠVO na podlagi Meril za izvolitev v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.  

 
 

MINIMALNI STANDARDI ZA PONOVNO IZVOLITEV 
 
 

a) Ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca 
 

38. člen 
(ponovna izvolitev v naziv visokošolskega učitelja in znanstvenega delavca) 

 
Pri ponovni izvolitvi v isti naziv morajo kandidati v zadnji izvolitveni dobi izpolniti dodatno vsaj 50 % točk 
razlike do višjega naziva (med minimalno potrebnimi točkami je potrebno doseči vsaj 50 % iz raziskovalne 
dejavnosti in vsaj 25 % iz pedagoške dejavnosti). Poleg drugih pogojev, ki se zahtevajo za prvo izvolitev v 
naziv, mora predložiti vsaj dve pomembni deli iz zadnjega izvolitvenega obdobja, pri katerih je kandidat prvi ali 
vodilni avtor, če so za prvo izvolitev v naziv predpisana pomembna dela. Pri ponovni izvolitvi višjega 
predavatelja v isti naziv mora kandidat doseči vsaj 6 točk iz znanstveno raziskovalne in strokovne dejavnosti v 
zadnjem izvolitvenem obdobju. 
 
 

39. člen 
(izvolitev v nižji naziv) 

 
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji naziv, če je bil pred tem 
že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so potrebni za ponovno izvolitev v nižji naziv. 

 
 

b) Ponovna izvolitev v naziv asistenta 
 

40. člen 
(ponovna izvolitev v naziv asistenta) 

 
Če je asistent dokazal uspehe v izobraževalnem in znanstveno-raziskovalnem delu ter ima dokazila o 
pedagoški usposobljenosti, je lahko v isti naziv izvoljen trikrat. Pri nadaljnjih izvolitvah se zahteva doktorat 
znanosti. 
Asistent je lahko drugič (po treh letih) izvoljen v naziv, če je dokazal uspehe v izobraževalnem in 
znanstvenem delu, ima dokazila o pedagoški usposobljenosti ter je opravil vse obveznosti razen 
magistrskega dela po programu za pridobitev magisterija oz. drugih zaključnih obveznosti na podiplomskem 
študiju. Asistent je lahko tretjič (po šestih letih) izvoljen v naziv, če ima vsaj magisterij ali magisteriju 
enakovredno specializacijo po programu za pridobitev izobrazbe, za četrto izvolitev (po devetih letih) pa je 
potreben doktorat znanosti.  
 
 
 



 12 

 
 

PREDČASNA IZVOLITEV V NAZIV IN IZVOLITEV MIMO VRSTNEGA REDA 
 
 

41. člen 
(predčasna izvolitev) 

 
Kandidat se izjemoma lahko izvoli v naziv pred potekom veljavnega naziva oziroma v naziv, pri katerem se 
ne upošteva vrstni red nazivov.  
Za predčasno izvolitev v naziv mora kandidat imeti izjemne dosežke. 
 
 

42. člen 
(postopek predčasne izvolitve) 

 
Vloga za izvolitev je predčasna, če je vložena prej kot 9 mesecev pred potekom veljavnega naziva, sicer je 
vloga redna. 
 
Postopek za predčasno izvolitev v naziv, ki temelji na izjemnem dosežku kandidata, sprožijo trije redni 
profesorji iz kandidatovega področja, ki napišejo tri neodvisne utemeljitve. Ta določba se smiselno uporablja 
tudi za preskok naziva. 
 
Predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi še ne zadošča za predčasno 
izvolitev ali preskok naziva. V primeru vloge za preskok naziva se zahteva postopek v skladu s prejšnjim 
odstavkom tega člena. 
 
 

43. člen 
(izvolitev mimo vrstnega reda) 

 
Za izjemni dosežek kandidata, ki utemeljuje predčasno izvolitev v naziv ali izvolitev v naziv mimo vrstnega 
reda, se štejejo prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, izjemno pomembna dela z 
dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen prispevek k razvoju pomembnega novega 
področja raziskav ali dejavnosti. 

 
 

44. člen 
(ugotavljanje enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov) 

 
Za visokošolske učitelje, ki imajo v tujini pridobljeno izvolitev v naziv, se na podlagi minimalnih standardov 
izvede postopek ugotavljanja ustreznosti naziva, ki si ga je kandidat pridobil na drugem visokošolskem 
zavodu v tujini. Senat VŠVO, ki izvede postopek priznavanja ustreznosti naziva, podeli naziv ter področje 
izvolitve v naziv. Priznavanje enakovrednega naziva velja za enako dobo, kot bi veljala izvolitev v ustrezni 
učiteljski naziv. 
 
 

45. člen 
 

Sestavni del tega pravilnika so Navodila za izvajanje meril za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in sodelavcev VŠVO s pripadajočimi prilogami in obrazci. 
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46. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev VŠVO in Navodila za izvajanje meril za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev VŠVO, sprejet na seji Senata VŠVO, dne 5. 2. 
2010.  
 
 
 
Številka: 011-3/2011-1 
V Velenju, dne 30. 5. 2011                   
 
 

                                    Doc. dr. Natalija Špeh 
                                                                                                                       dekanica VŠVO 
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NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA IZVOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH 
UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV VŠVO 

 
 
I. 
 

Kandidat za pridobitev naziva VŠVO: 
 

-  predloži prošnjo s popolnim naslovom, v kateri mora navesti področje oziroma predmet v skladu s Prilogo 5, 
 
-  predloži življenjepis z vsemi bistvenimi podatki, 
 
-  predloži svojo klasificirano bibliografijo iz COBISS-a, sestavljeno in točkovano v skladu s Prilogo 1 
»Vrednotenje bibliografskega dela«, s pomočjo Priloge 3 »Navodila za pripravo bibliografije« in Priloge 4 
»Navodila za uvrščanje in točkovanje bibiografije«. Povzetek in točkovanje bibliografskih podatkov se prikaže 
v Prilogi 2 »Pregled dela in točkovalnik«,  
 
-  v primeru, da kandidat bibliografije nima zavedene v COBISS-u mora biti bibliografija pripravljena po 
splošnih bibliografskih načelih oziroma po navodilih za citiranje literature v znanstvenem časopisju: 
            · pri vsakem delu naj bo navedeno: avtor(ji), naslov dela, kratica za revijo, letnik, letnica, zvezek,  
strani (točna navedba od....do ... in ne samo prva stran.) - ISBN (International Standard Book Number), ISSN 
(International Standard Serial Number); 
            � če je avtorjev več, se mora iz bibliografskih podatkov videti, ali je kandidat (predlagatelj) prvi oz. 
vodilni avtor članka. Prvi avtor je tisti, ki je napisal članek. Vodilni avtor je tisti, ki je vodil raziskavo in 
raziskovalno skupino; 
            � pri delih, objavljenih v zbornikih srečanj in monografijah, naj bodo navedeni: avtorji, naslov dela, 
naslov zbornika, uredniki, založba, letnica, strani (od .... do ....); 
            � za dela, ki še niso natisnjena, naj bodo priložena dokazila, da so sprejeta v tisk; 
            � pri objavljenih povzetkih iz znanstvenih in strokovnih srečanj je potrebno navesti: avtorje, naslov 
dela, naslov znanstvenega srečanja, kraj, datum srečanja, revijo (če so izvlečki objavljeni v reviji), stran. 
Povzetke in izvlečke se navaja samo, če so bistveni za oceno kandidatovega dela, sicer se to navajanje 
opusti; 
            � dela morajo biti razporejena po skupinah  tako, kot je razpored v Prilogi2 »Pregled dela in 
točkovalnik«. Vsaka skupina mora biti vidno razdeljena na dve polovici. V prvi naj bodo navedena tista dela, ki 
so izšla pred zadnjo izvolitvijo v naziv, v drugi pa tista, ki so izšla po zadnji izvolitvi v naziv; 
            � pod vsako bibliografsko enoto kandidat vnese 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 treba posebej 
utemeljiti s pisnim soglasjem soavtorjev; 
            � poleg objav v revijah, ki jih indeksira Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index 
(SSCI), Journal Citations Reports (JCR), priročnika Arts & Humanitates Citation Index (A&HCI), se upoštevajo 
vse revije (publikacije), katerih seznam sestavi VŠVO in jih stroka priznava kot mednarodni ali 
vrhunski način prezentacije in vrhunski dosežek in je verificirano na senatu VŠVO (Priloga1, točka A);             
            � dela se številči zaporedno, številčenje se nadaljuje skozi celo bibliografijo; ne začenja se znova  
(od 1.) pri vsaki skupini; 
            � kandidat, ki vlaga predčasno vlogo za izvolitev v naziv ali vlogo za preskok naziva, predloži tudi 
formalen predlog, podpisan od treh rednih profesorjev, z njihovo utemeljitvijo izjemnosti (prejem pomembne 
splošno znane mednarodne nagrade; izjemno pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v 
tujini, odločilen prispevek k razvoju popolnoma novega področja raziskav ali umetniške dejavnosti, ki doslej v 
Sloveniji ni bil razvit; predčasno doseganje kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev samo po sebi še ne zadošča 
za predčasno izvolitev ali preskok naziva); 
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- dokazilo o izvolitvi v naziv, če ga je že imel, oziroma overjene prepise diplome, magistrske in doktorske 
diplome ter ev. nostrifikacijo v tujini pridobljene diplome (kandidati, ki so zaposleni na VŠVO, ne predložijo 
dokazil o dosedanjih izvolitvah); 
 
- v zvezi z dokazili o pedagoški usposobljenosti, je mišljena dogovorjena oblika didaktičnega usposabljanja za 
visokošolske učitelje in asistente. Kandidatovo pedagoško usposobljenost ob prvi izvolitvi v učiteljski naziv, ki 
jo predvideva 10. člen "Pravilnik o postopku za izvolitve …", ugotavlja strokovna komisija z javnim 
preizkusnim predavanjem. Kandidat lahko predloži tudi mnenje Centra Filozofske fakultete za pedagoško 
izobraževanje (zasnovano na mnenju vsaj tričlanske komisije univerzitetnih učiteljev, od katerih sta vsaj dva 
strokovnjaka za pedagoško izobraževanje in od njiju vsaj eden za visokošolsko didaktiko), ki oceni posebej 
druge (ki sicer niso vključene v pedagoško točkovanje) pomembne inovacije in uspehe pri didaktiki predmeta 
in razvoju visokošolskega izobraževanja; na osnovi takega mnenja o »pedagoškem sklopu« lahko kandidat 
na predlog navedene komisije pridobi dodatno še od 1 do izjemoma največ 5 pedagoških točk; 
 
- v zvezi z 10. členom "Pravilnik o postopku za izvolitve …", ki za razglasitev v naziv rednega profesorja 
določa inavguracijsko predavanje, šteje tudi predstavitev izjemnih znanstvenih dosežkov doma in v tujini. 
Inavguracijsko predavanje je javno. 
 
 

II. 
 

Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah z več avtorji 
 
Prvi avtor je avtor, ki je v publikaciji med avtorji naveden na prvem mestu; oziroma kot so se pisno dogovorili 
vsi soavtorji. 
Vodilni avtor je avtor, ki je raziskavo zasnoval in vodil. Če vodilni avtor ni istočasno tudi prvi avtor, je na 
publikaciji posebej naveden kot korespondenčni avtor, ali pa je med avtorji naveden na zadnjem mestu 
(ponavadi za veznikom "in" oziroma "and"; primer: J. Kovač, J. Novak in (and) J. Kralj). Za publikacije z letnico 
2002 ali poznejšo letnico velja le tako navajanje oziroma ugotavljanje vodilnega avtorstva. Za publikacije z 
letnico 2001 ali zgodnejšo letnico pa lahko kandidat svoje vodilno avtorstvo izkaže tudi s pisno izjavo prvega 
avtorja publikacije. Vodilni avtor je lahko le eden od avtorjev, ki so navedeni na publikaciji. Pri vseh zahtevah v 
merilih, ki zadevajo bodisi prvo ali pa vodilno avtorstvo, sta ti dve avtorstvi enakovredni, razen pri kandidatih 
za prvo izvolitev v naziv docenta, kjer se pri pomembnih delih zahteva vsaj tri prva avtorstva. 
(glej Priloga 3 »Navodila za pripravo bibliografije« in 4 »Navodila za uvrščanje in točkovanje bibliografije«). 
 
Trije meseci delovanja na tuji univerzi 
 
Kandidat za rednega profesorja, ki je po doktoratu deloval vsaj tri mesece na tuji univerzi, lahko to 
dokumentira tudi z dokazili, da je to delovanje sestavljeno iz večih daljših gostovanj, pri čemer se štejejo 
samo gostovanja, ki so neprekinjeno trajala vsaj 30 dni. Za vsa gostovanja na tujih univerzah se lahko doseže 
skupaj največ 8 pedagoških točk. 
 
Indeks citiranosti 
 
Indeks citiranosti se izračuna tako, da se število čistih citatov brez samocitatov deli s številom avtorjev 
citiranega članka. 
 
Sestanek 
 
Sestanek (konferenca, kongres) je mednaroden, če ga organizira mednarodna organizacija, ali če ima zbornik 
mednaroden uredniški odbor in je objavljen v tujem jeziku. 
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Somentorstvo 
 
Somentorstvo se točkuje s polovičnim številom točk. 
 
Prešernove nagrade študentom 
 
Upoštevajo se samo dela, ki niso bila izdelana kot diplome, temveč pripravljena posebej. 

 
Monografije 
 
Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno sistematično, izčrpno in vseobsegajoče 
obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek v enem zvezku oz v določenem številu 
zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. Znanstvena monografija je 
specializirana knjiga, pisana za specializirano publiko. 
Strokovna monografija (strokovna knjiga) je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek problem, 
vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek, v enem zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo 
istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. 
Poljudnoznanstvena knjiga je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek problem in ga predstavlja na 
poljuden način. 
Monografija je lahko objavljena v knjigi ali brošuri. 
Knjiga je neperiodična tiskana publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 tiskanih strani. 
Brošure so dela, ki obsegajo brez ovitka najmanj 5 in največ 48 strani. Monografijo morata recenzirati vsaj 
dva znanstvena delavca z doktoratom znanosti. Monografija mora imeti kataloški zapis o publikaciji z oznako 
ISBN. 
 
Vrednotenje 
 
Znanstvena monografija do 20 točk (v brošuri do 10 točk) 
Del monografije se vrednoti največ do 8 točk, vendar seštevek posameznih delov ne more presegati največje 
dopustno skupno število točk za monografijo. 
Poljudnoznanstvena knjiga v slovenščini do 3 točke 
Poljudnoznanstvena knjiga v tujem jeziku do 6 točk 
Strokovne monografije (knjige) naj se prikažejo posebej v poglavju 3 točkovalnika (Priloga 2 »Pregled dela in 
točkovalnik«. 
Zbornikov ločenih prispevkov se ne uvršča med znanstvene monografije, ker imajo v bistvu naravo zbornika. 
Taka dela se vrednoti na enak način kot objavljene referate na znanstvenih srečanjih. 
 
Učbeniki in študijska gradiva 
 
Univerzitetni učbenik 
Univerzitetni učbenik je referenčna knjiga, ki je namenjena študentom kot predpisano učno gradivo za 
določeno študijsko vejo ali predmet. Učbenik mora biti izdan kot knjiga, morata ga recenzirati najmanj dva 
univerzitetna učitelja. lmeti mora kataloški zapis z oznako lSBN. 
Vrednotenje: do 10 točk 
 
Drugi učbeniki z recenzijo 
Učbenik za osnovne in srednje šole ter drugo preduniverzitetno izobraževanje, ki je pripravljen skladno s 
predpisanim učnim načrtom in sprejet po ustreznem postopku. 
Vrednotenje: do 5 točk 
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Ostalo učno gradivo 
Prva sistematična obdelava učne snovi po študijskem programu, ki jo avtor pripravi po svojem ali tujem 
gradivu (zapiski predavanj, skripta, zbirka vaj in naloge za določen predmet ter drugi učni pripomočki (npr. 
zvočno oz. vizualno gradivo). Gradivo se mora nanašati na celotno učno snov in ne samo njene posamezne 
dele (en predmet, eno učno gradivo za vsebino predavanj in eno gradivo za vaje oz. praktikum). Enako se 
obravnava tudi gradivo za strokovne seminarje. Ni posebnih zahtev glede načina objave: lahko je tiskano ali 
na razpolago v elektronski obliki (CD, diskete), kar se dokazuje z navedbo signature iz knjižnice. V knjižnici 
mora biti uporabnikom na razpolago najmanj 5 izvodov gradiva, kandidat za upoštevanje teh točk predloži 
dokazila o evidentiranju in razpoložljivosti gradiva v ustrezni knjižnici. 
Vrednotenje: do 1 točke 
 
Priročniki, slovarji, leksikoni 
Priročnik je vrsta referenčne knjige, ki na pregleden način vsebuje podatke in navodila za določeno področje 
oz. predmet. Posebna vrsta referenčne literature so slovarji in leksikoni. 
Vrednotimo jih kot strokovne monografije. 
 
Ponatisi 
Ponatisi se ne vrednotijo posebej, nove dopolnjene izdaje pa s polovično višino točk.Za dopolnjeno izdajo se 
šteje, kadar je spremenjena ali dopolnjena vsaj tretjina besedila. 
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PRILOGA 1 

 

VREDNOTENJE BIBLIOGRAFSKEGA DELA 

 

Bibliografsko vrednost znanstvenih in strokovnih del se prvenstveno ocenjuje po kvaliteti, kvantitativno pa s 
pomočjo točk. V namen celovite predstavitve dejavnosti in kot pomoč pri pisanju biografije in bibliografije se 
uporabljajo »NAVODILA ZA IZVAJANJE MERIL ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH 
UČITELJEV, ZNANSTVENIH DELAVCEV IN VISOKOŠOLSKIH SODELAVCEV VŠVO« ter Priloga 2 
»PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK«, Priloga 3 »NAVODILA ZA PRIPRAVO BIBLIOGRAFIJE«, skupaj s 
Prilogo 4 »NAVODILA ZA UVRŠČANJE IN TOČKOVANJE BIBLIOGRAFIJE«, ki so sestavni deli tega 
pravilnika. 
 
 
TOČKOVANJE BIBLIOGRAFIJE 
 

 
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 
A.  Članki z recenzijo 

 
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem jeziku do 8 točk 
in sicer: 
 

 I.skupina  v revijah, ki jih indeksira SCI ali SSCI z IF nad 0,5   do   8 točk 
 II.skupina  v revijah, ki jih indeksira SCI ali SSCI z IF pod 0,5   do   6 točk 

III.skupina v vodilnih domačih revijah, če so indeksirani v  
mednarodnih podatkovnih zbirkah (SCI-EXPANDED)*    do   4 točke 
IV.skupina V domačih in tujih revijah, če so indeksirani v  
mednarodnih podatkovnih zbirkah      do   2 točki 
V.skupina V znanstvenih in znanstveno-strokovnih revijah z  
uredniško recenzijo        do   1 točke 
 
• Glej: Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih 

publikacij (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/kateg-medn-bibl-baze.pdf) 
 
B. .  Monografija         do 20 točk 

 
Del monografije        do   8 točk 

 
 
C  Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 

              Na sestankih z domačo udeležbo       do   2 točki 
                         Na sestankih z mednarodno udeležbo       do   5 točk 
 
D Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih 

              Domači                    do         1 točke 
   Mednarodni        do   2 točki 

 
 
  PEDAGOŠKA DEJAVNOST 
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E.  Univerzitetni učbenik z recenzijo       do  10 točk 

  Nova, dopolnjena izdaja       do   5 točk 
 
F  Ostali učbeniki         do  5 točk 
 
G   Študijsko gradivo        do  1 točke 
 
H.  Gostujoči profesor        do   8 točk 
 
I  Mentorstvo (somentorstvo se točkuje s polovičnim št. točk) 

   Pri diplomah        do   0.5 točke 
  Pri študentskih raziskovalnih nalogah     do  0.5 točke 
  Pri Prešernovih nagradah (fakultetnih)     do  1 točke 
  Pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih)    do  2 točki 
  Na podiplomskem študiju (pri magisterijih in specializaciji)   do  2 točki 
  Pri doktoratih        do  3 točke 
 
 

 STROKOVNA DEJAVNOST 
 
J Monografija        do  8 točk 
  Del monografije       do  6 točk 
 
K Poljudno-znanstvena knjiga 

Doma         do   3 točke 
V tujini         do  6 točk 

 
L  Urednik ali sourednik revije, knjige 

 Domače        do  3 točke 
 Tuje         do  6 točk 

 
M Strokovni članek        do  1 točka 
 
N  Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize      do  0.5 točke 
 
O Poljudno strokovni članki       do  0.1 točke 
 
P  Pogodbe za znane naročnike (izven ARRS) se ocenjujejo glede na njihovo vrednost izraženo v 
vrednosti FTE. 
 
Q Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji strokovnih komisij  do 20 točk 
 
(Npr.: organizacija znanstvenih srečanj, patenti podeljeni oz. realizirani, dokumentirani, uveljavljeni, 
pomembni sistemi, metode oz. projekti in prenos rezultatov znanstvenega dela v prakso; prenos znanja v 
proizvodnjo ter v delo državnih in drugih organov in organizacij; sodelovanje pri izdelavi strokovne podlage za 
nove predpise; aktivnosti v organih mednarodnih združenj in mednarodnih žirijah.) 
 
 

 
Podrobnejše bibliografske kriterijE (točke A., P in Q.) sprejme senat VŠVO. Pri tem se mora dosledno 
upoštevati kriterij mednarodne pomembnosti in odmevnosti. 
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PRILOGA 2 

 

PREGLED DELA IN TOČKOVALNIK 

 

 

Ime in priimek:  _________________________________________________ 

Naziv: _________________________________________________________ 

Zaprošeni naziv: _________________________________________________ 

 

 

Število del Število točk Dejavnost 

Skupaj V zadnjem 
izvolitvenem 
obdobju 

Skupaj V zadnjem 
izvolitvene
m obdobju 

1. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST     

A. Članki (do 8 točk)     

 I.skupina     

 II.skupina     

 III.skupina     

 IV.skupina     

 V.skupina     

B. Monografija (do 20 točk)     

 Del monografije (do 8 točk)     

C. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje     

 Na sestankih z domačo udeležbo (do 2 točki)     

 Na sestankih z mednarodno udeležbo (do 5 
točk) 

    

D. Dokumentirani objavljeni referati na kongresih, 
simpozijih in znanstvenih seminarjih 

    

Domači (do 1 točke)     
Mednarodni (do 2 točki)     

2. PEDAGOŠKA DEJAVNOST     

E. Univerzitetni učbenik z recenzijo (do 10 točk)     
Nova, dopolnjena izdaja (do 5 točk)     

F. Ostali učbeniki (do 5 točk)     

G. Študijsko gradivo (do 1 točke)     

H. Gostujoči profesor (do 8 točk)     



 21 

I. Mentorstvo (somentorstvo se točkuje s polovičnim 
št. točk) 

    

 Pri diplomah (do 0.5 točke)     
Pri študentskih raziskovalnih nalogah (do 0.5 
točke) 

    

Pri Prešernovih nagradah (fakultetnih) (do 1 
točke) 

    

Pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih) (do 
2 točki) 

    

Na podiplomskem študiju (pri magisterijih in 
specializaciji) (do 2 točki) 

    

Pri doktoratih (do 3 točke)     

3. STROKOVNA DEJAVNOST     

J.Monografija (do 8 točk)     

 Del monografije (do 6 točk)     

K. Poljudno-znanstvena knjiga 
Doma (do 3 točke) 

    

V tujini (do 6 točk)     

L. Urednik ali sourednik revije, knjige     
Domače (do 3 točke)     
Tuje (do 6 točk)     

M. Strokovni članek (do 1 točka)     

N. Objavljeni prikazi, poročila in ekspertize (do 0.5 
točke) 

    

O. Poljudno strokovni članki (do 0.1 točke)     

P. Pogodbe za znane naročnike (izven ARRS) 
(točke glede na vrednost pogodbe) 

    

Q. Ostala dokumentirana strokovna dejavnost po 
presoji strokovnih komisij (do 20 točk) 

    

 

ZBIRNIK: Dela in točke 

 

Dejavnost Št. del Št. pomembnih 
del 

Št. točk 

 Skupaj V zadnjem 
izvolitvenem 
obdobju 

Skupa
j 

V zadnjem 
izvolitvenem 
obdobju 

Skupa
j 

  V zadnjem 
izvolitvenem 
obdobju 

1. Raziskovalna dejavnost       

2. Pedagoška dejavnost       

3. Strokovna dejavnost       

Skupaj       
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4. Pomembna dela v skladu s Prilogo 1 so v bibliografiji zapisana pod zaporednimi 
številkami: 

 

 

 

  

5. Vodstveno-organizacijska dejavnost (npr. sodelovanje, vodenje projektov; 
dopolnitev k točki 3. (P in Q) Pravilnika o postopku za izvolitve v nazive>. VŠVO) 

 

Projekt Naročnik Obdobje Funkcija/vloga 

    

    

    

    

    

    

 

6. Nagrade in priznanja 

 

 

 

 

7. Članstvo v strokovnih in znanstvenih združenjih 

 

 

 

 

 

Datum: 

 

 

Podpis kandidata: 
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PRILOGA 3 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO BIBLIOGRAFIJE 

 

Kandidat bibliografijo pripravi tako, da prenese svojo bibliografijo iz COBISS-a.  

 

 
a.) Kandidat naj pripravi bibliografijo tako, da vzame za osnovo svoje podatke iz COBISS-a 

z vključenima faktorjem vpliva (IF) in citiranjem (WoS) in število citatov brez avtocitatov 
poudari z mastnim tiskom in s tem, da citiranost (WoS) prenese v novo vrstico (glej 
primer).  
 

b.) Pod vsako bibliografsko enoto kandidat vnese naslednje podatke: 

 
1.) Število točk / delo (ŠTD = ) v skladu s Prilogo 1, 
2.) Število točk kandidata (ŠTK = ), ki jih dobi praviloma tako, da število točk dela 

(ŠTD) deli s številom avtorjev. Vsak drugačen izračun je potrebno posebej 
utemeljiti in predložiti soglasje ostalih avtorjev. S tem ta delitev točk velja tudi 
za ostale avtorje. 

 
c.) Kandidat z mastnim tiskom poudari svoje ime in priimek pri vsakem delu, v primeru da je 

vodilni avtor pa ga še podčrta. Vodilni avtor je na publikaciji običajno naveden kot 
korespondenčni avtor ali pa je med avtorji naveden na zadnjem mestu običajno z 
veznikom »in« oziroma »and« (primer: KOVAČ Jože, KRALJ Jurij in (oz. and) NOVAK 
Peter. 
 

d.) Vsi kandidati pripravijo bibliografijo po vrstnem redu in na način kot je predstavljen v 
Prilogi 2, razen visokošolskih sodelavcev, ki predložijo svojo bibliografijo v celoti. 
 

Primer: 

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS 

 

 

PETER NOVAK [06994] 

Osebna bibliografija za obdobje 1999-2009 

 

 

15. NOVAK, Peter, SEPČIĆ, Kristina, NOVAK, Peter, MALOVRH, Petra. 
Characterization of hemolytic activity of 3-alkylpyridinium polymers from the marine  

 



 24 

 

sponge Reneira sarai. Comp. biochem. physiol. C, Comp. pharmacol. toxicol.. [Print ed.], 
1999, letn. 124, str. 221-226. [COBISS.SI-ID 10574553],  

[WoS, št. citatov do 7.4.09: 15, brez avtocitatov: 7, normirano št. citatov: 8]  
 

JCR IF: 0.655, SE (253/295), biochemistry & molecular biology, x: 3.058, SE (72/85), 
endocrinology & metabolism, x: 2.435, SE (133/175), pharmacology & pharmacy, x: 
1.867, SE (54/74), toxicology, x: 1.532, SE (57/107), zoology, x: 0.858 

 

ŠTD = 8 ŠTK = 2 

 

 

16. NOVAK, Peter, SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, MALOVRH, Petra. Characterization 
of hemolytic activity of 3-alkylpyridinium polymers from the marine sponge Reneira sarai. 
Comp. biochem. physiol. C, Comp. pharmacol. toxicol.. [Print ed.], 1999, letn. 124, str. 
221-226. [COBISS.SI-ID 10574553],  

[WoS, št. citatov do 7.4.09: 15, brez avtocitatov: 7, normirano št. citatov: 8]  
 

JCR IF: 0.655, SE (253/295), biochemistry & molecular biology, x: 3.058, SE (72/85), 
endocrinology & metabolism, x: 2.435, SE (133/175), pharmacology & pharmacy, x: 
1.867, SE (54/74), toxicology, x: 1.532, SE (57/107), zoology, x: 0.858 

 

ŠTD = 8 ŠTK = 2 

 

 

17. MALOVRH, Petra, SEPČIĆ, Kristina, TURK, Tom, NOVAK, Peter. Characterization 
of hemolytic activity of 3-alkylpyridinium polymers from the marine sponge Reneira sarai. 
Comp. biochem. physiol. C, Comp. pharmacol. toxicol.. [Print ed.], 1999, letn. 124, str. 
221-226. [COBISS.SI-ID 10574553],  

[WoS, št. citatov do 7.4.09: 15, brez avtocitatov: 7, normirano št. citatov: 8]  
 

JCR IF: 0.655, SE (253/295), biochemistry & molecular biology, x: 3.058, SE (72/85), 
endocrinology & metabolism, x: 2.435, SE (133/175), pharmacology & pharmacy, x: 
1.867, SE (54/74), toxicology, x: 1.532, SE (57/107), zoology, x: 0.858 

 

ŠTD = 8 ŠTK = 2 

 
 

e.) Razen rubrik, ki so v Prilogi 2 ˝Pregled dela in točkovalnik˝, kandidat v svojo bibliografijo 
uvrsti še točke 2.08 do 2.11 iz COBISS-a (pridobljena stopnja izobrazbe). 
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PRILOGA 4 

 

Navodila za uvrščanje in točkovanje bibliografije 
 

 

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 
A.) ČLANKI 

Sem sodijo dokumenti uvrščeni po COBISS-u pod 1.01; 1.02; 1.03; 1.08 in 1.19 
B.) MONOGRAFIJE 

Znanstvena monografija   2.01 

Del monografije  1.16 
C.) UVODNO, OBJAVLJENO PLENARNO PREDAVANJE 

1.06 
D.) DOKUMENTIRANI OBJAVLJENI REFERATI NA KONGRESIH, SIMPOZIJIH IN 

ZNANSTVENIH SEMINARJIH 

1.08 

 

PEDAGOŠKA DEJAVNOST 

 
E.) UNIVERZITETNI UČBENIK Z RECENZIJO 

2.03 
F.) OSTALI UČBENIKI 

2.04 
G.) ŠTUDIJSKO GRADIVO 

2.05 
H.) GOSTUJOČI PROFESOR 
I.) MENTORSTVA 

Sekundarno avtorstvo 

 

STROKOVNA DEJAVNOST 

 
J.) MONOGRAFIJE 

2.02; 1.17 
K.) POLJUDNO-ZNANSTVENA KNJIGA 

2.25 
L.) UREDNIK ALI SOUREDNIK REVIJE, KNJIGE 

Sekundarno avtorstvo 
M.) STROKOVNI ČLANEK 

1.04  
N.) OBJAVLJENI PRIKAZI, POROČILA EKSPERTIZE 

2.12; 2.13 
O.) POLJUDNO STROKOVNI ČLANKI 

1.25 
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P.) OSTALA DOKUMENTIRANA STROKOVNA DEJAVNOST 
2.13; 2.14; 2.15, 2.20, 2.21; 2.23; 2.24 in 2.25 

Q.)  
Pogodbe za znane naročnike (izven ARRS) se ocenjujejo glede na njihovo vrednost 
izraženo v vrednosti FTE za ceno raziskovalne ure kategorije A brez plače. 
 
Primer 1FTE (2009) = 1700ur X 6,77€ (2009) = 11.509 € 
1 FTE = 10 točk in proporcionalno npr.: 1151€ = 0,1 FTE = 1 točka 
 
Izvajalci si razdelijo točke kot sledi: 
Izvajalci razdelijo točke po dogovoru, s tem da prijavitelj oz. nosilec pogodbe 50% točk, 
prestale točke pa vsi ostali izvajalci po pisnem dogovoru. 

 
 
Število strani:  22 
Število:besed:         6735 
Število znakov:      39.537 
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PRILOGA 5 

 

 

 

VLOGA ZA IZVOLITEV V NAZIV 

 

1. IME IN PRIIMEK:  _________________________________________________ 

Rojen/-a: __________________   v kraju:   ___________________________ 

Naslov: _________________________________________________________ 

Poštna št. in kraj: _________________________________________________ 

Tel./GSM: ______________________________________________________ 

E-naslov: ________________________________________________________ 

 

Naziv: _____________________Datum izvolitve: ____________________________ 

2. ZAPROŠENI NAZIV: _______________ ZA PODROČJE _____________________________ 

 

Datum:                                                                                  Podpis: 

____________________                                                      _______________________ 

 

Priloge: 

 
1. Življenjepis 
2. Pregled dela in točkovalnik ter klasificirana bibliografija (Izpis iz COBISS-a z zahtevanimi podatki: ŠTD, ŠTK, 

P/V/PV) 
3. Ostala dokazila:  

1.  Citiranost del v Web of Science 
2.  Kopije listin o doseženi izobrazbi 
3. * Kopija/-e odločb/-e o predhodni/-h izvolitvi/-ah 
4.  *Dokazila o pedagoški usposobljenosti 
5.  *Dokazila o predhodnih zaposlitvah (prva izvolitev) 
6.  *Dokazilo o znanju tujih jezikov (prva izvolitev) 
7.  *Predlog za predčasno izvolitev ali preskok naziva 
8.  *Potrdilo o delovanju na tujih univerzah 
9.  *Predstavitev najpomembnejših znanstvenih del 

10. *Dokazilo/-a o mentorstvu/somentorstvu pri nagrajenih delih 
11. *Drugo: __________________________________ 

 

* Priloga ni obvezna za vse izvolitve. Podrobnosti v Pravilniku o postopku za izvolitve v nazive VŠVO. 
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PRILOGA 6 

 

 

 

 

Nabor habilitacijskih področij  

 

 
• Kmetijstvo in okolje 
• Pedologija, raba in varstvo tal 
• Ravnanje z odpadki 
• Javno zdravje 
• Ekologija in varstvo okolja 
• Ekologija in varstvo voda 
• Toksikologija 
• Varstvo narave in okolja 
• Monitoringi 
• Ekotehnologija 
• Ekologija 
• Ekologija prostoživečih živali in upravljanje s populacijami  
• Bioindikacija in biomonitoring 
• Družba in okolje 
• Okoljske tehnologije in družba 
• Geografija in varstvo okolja 
• Geokemija okolja 
• Obnovljivi viri energije 
• Okolje in prostor 
• Ohranjanje narave 
• Raba in varstvo tal 
• Okolje in zdravje 
• Okolje in industrija 

 


