
Na podlagi 16. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS  86/2004 in 100/2013) in 

Akta o ustanovitvi skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije, Upravni odbor Skupnosti višjih 

strokovnih šol Republike Slovenije sprejme 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH 
SKUPNOSTI VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. člen  
(predmet pravilnika) 

Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost VSŠ) določa s tem 
pravilnikom merila za podeljevanje priznanj, postopek in organe, pristojne za podeljevanje priznanj.  

2. člen  
(prejemniki priznanj) 

Priznanja Skupnosti lahko prejmejo posameznik/ca, zavod ali druga organizacija za:  

 izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega 
šolstva; 

 za pomemben prispevek k razvoju, delovanju, prepoznavnosti in ugledu Skupnosti VSŠ in 
višjega strokovnega šolstva. 

3. člen  
(predlagatelji priznanj) 

Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko člani Skupnosti VSŠ ali organi Skupnosti VSŠ.  

4. člen 
(razpis za podelitev priznanj) 

 
Predlaganje in podelitev priznanj je javno.  
 
Skupnosti VSŠ objavi enkrat letno razpis za podelitev priznanj. Razpis vsebuje navedbo razpisanih 
priznanj, navedbo možnih predlagateljev, merila, navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena, rok 
vlaganja predlogov ter naslov, na katerega se pošljejo predlogi.  

5. člen  
(prijava na razpis) 

Prijava na razpis za podelitev priznanja mora vsebovati najmanj naslednje elemente:  
• podatke o predlagatelju;  
• podatke o prejemniku priznanja; 
• opis in utemeljitev predloga; 
• predlagano priznanje in 
• morebitna dokazila, ki potrjujejo dejstva v utemeljitvi.  

Predlagatelj mora poslati predlog za priznanje praviloma na predpisanem obrazcu v dveh izvodih 
komisiji za priznanja in v rokih, ki so določeni v javnem razpisu.  

 
6. člen 



(podeljevanje priznanj) 
 
O podelitvi priznanja in zlatega častnega znaka odloča UO Skupnosti na predlog Komisije za priznanja. 
UO predlog Komisije za priznanje potrdi ali zavrne z večino glasov vseh navzočih članov. 
 
Priznanja podeljuje predsednik ali pooblaščeni predstavnik Skupnosti in predsednik Komisije za 
podeljevanje priznanj, ki tudi prebere strokovne utemeljitve podeljenih priznanj, na ustreznih 
slavnostnih prireditvah ali na letni skupščini Skupnosti VSŠ. 
 
Priznanje za posamezno kategorijo navedeno v 9. členu se načeloma podeli samo enkrat, izjemoma 
večkrat z dodatno obrazložitvijo predloga razen v primeru tretje alineje. 

 
7. člen 

(komisija za priznanja) 
 
Naloge komisije za priznanja opravlja Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ, ki pripravi predlog za 
podelitev priznanj na osnovi javnega razpisa predlogov za priznanja.  
 
Naloge komisije so: 

 priprava in objava razpisa za priznanja; 

 opravi izbor na podlagi prijav najkasneje v 30 dneh po poteku roka za prijavo; 

 pisno utemelji izbor kandidatov; 

 organizira slovesno podelitev priznanj. 
 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ lahko pozove predlagatelja oz. kandidate k dopolnitvi. Predlagatelj 
oz. kandidat mora v tem primeru svojo vlogo z ustreznimi dokazili dopolniti v 8 dneh od poziva k 
dopolnitvi. V primeru, da vloge ustrezno ali pravočasno ne dopolni, komisija vlogo zavrne. Odločitev 
komisije je dokončna.  
 
Komisija za kakovost Skupnosti VSŠ predloge obravnava in o njih odloča z večino glasov vseh članov.   

8. člen  
(opredelitev priznanj) 

Priznanja so:  
• pisno priznanje;  
• zlati častni znak. 

 
Pisno priznanje se podeli posamezniku, zavodu ali organizaciji za dolgoletno uspešno delo na področju 
višjega šolstva in Skupnosti VSŠ.  
 
Zlati častni znak se podeljuje posameznikom za življenjsko delo ali za izjemne dosežke, ki so pomembno 
prispevali k razvoju, ugledu in uveljavljanju višjega strokovnega izobraževanja ter Skupnosti VSŠ. 

9. člen 
(merila) 

Priznanja se podeljujejo za:  
• dolgoletno uspešno delo v organih Skupnosti VSŠ; 
• izjemen prispevek k prepoznavnosti in ugledu ter delovanju Skupnosti VSŠ in višjega 

strokovnega šolstva; 



• 20 letno uspešno delovanje šole; 
• 20 letno uspešno vodenje šole; 
• izjemne dosežke na področju razvoja višjega šolstva; 
• dolgoletno uspešno delo v delovnih skupinah, komisijah in odborih, ki so delovala na 

nacionalnem področju in v interesu višjega šolstva; 
• izjemne dosežke na področju razvoja mednarodnega sodelovanja in izmenjavo dosežkov na 

področju višješolskega izobraževanja; 
• izjemne dosežke na področju razvoja novih, inovativnih pedagoških pristopov in tehnologij 

dela na področju višješolskega izobraževanja,  
• izjemne dosežke in uspešno delo na področju razvoja ter uvajanja sistema kakovosti v višjem 

šolstvu na nivoju Skupnosti VSŠ. 

 
10. člen  

(pisno priznanje) 

Pisno priznanje je tiskano na belem umetniškem kartonu pokončnega formatu A4, uokvirjeno z zeleno 
črto, na zgornji tretjini je natisnjen logotip Skupnosti VSŠ in na 2/3 višine priznanja napis Skupnost višjih 
strokovnih šol Republike Slovenije, pod njim pa vpis podatkov o prejemniku in dosežku.  

11. člen  
(zlati častni znak) 

Zlati častni znak je okrogle oblike premera 10 mm iz zlata z vgraviranim logotipom Skupnosti VSŠ, 
imenom in priimkom dobitnika. Sestavni del zlatega častnega znaka je pisno priznanje, ki je določeno 
v 6. členu tega pravilnika.  

12. člen  
(začetek veljavnosti pravilnika) 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Skupnosti VSŠ, ko ga sprejme Upravni 
odbor Skupnosti VSŠ.  

 
Predsednik upravnega odbora Skupnosti VSŠ: 
Alojz Razpet 
  
V Celju, dne 14. junij 2018  
 


