
 

MERILA IN POSTOPKI ZA PODELITEV NAZIVA NAJ ŠTUDENT  
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV GOSTINSTVO IN TURIZEM TER VELNES  

 
 

1. Člen 
 

Merila in postopki za podelitev naziva naj študent študijskega programa gostinstvo in turizem 
ter programa velnes na VSŠGT Bled določajo postopek in merila za ocenjevanje, izbor in 
slovesno razglasitev  najuspešnejših študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Bled (v nadaljevanju: VSŠGT Bled) v posameznem študijskem letu. 

 
2. Člen 

 
VSŠGT Bled vsako leto podeljuje priznanja in nagradi za tekoče študijsko leto za: 

• najuspešnejšega študenta – »Naj študent« v programu GOSTINSTVO IN 
TURIZEM 

in 
• najuspešnejšega študenta – »Naj študent« v programu VELNES 
 

Razpis za tekoče študijsko leto se do 1. oktobra objavi na spletni strani in oglasni deski šole. 
 
Priznanje in nagrado prejmejo študenti, ki jih s sklepom potrdi Komisija za izbor študentov. 
Odločitev Komisije za izbor študentov je dokončna. 

 
3. Člen 

 
Nagrajen študent prejme pisno priznanje VSŠGT Bled in nagrado, ki jo za vsako študijsko leto 
določi direktor na predlog predavateljskega zbora in jo objavi v razpisu.  

 
 

 
I. Komisija za izbor študentov 
 

4. Člen 
 

Komisija za izbor študentov ima pet članov. Sestavljata jo dva predavatelja, dva strokovna 
delavca šole in predstavnik študentskega sveta, ki hkrati ni kandidat za priznanje in nagrado. 
Komisija za izbor študentov na svoji prvi seji, ki jo skliče direktor, izbere predsednika komisije. 
 

 
  



 

II. Predlagatelji študentov za priznanje in nagrado 
 

5. Člen  
 

Predlagatelji študentov za pridobitev priznanja/nagrade za »Naj študenta« so lahko 
predavatelji, strokovni delavci, mentorji študentom na praktičnem izobraževanju, ostali 
zaposleni na VSŠGT Bled, predstavniki Študentskega sveta in študenti, lahko pa tudi študent 
sam.  
 
 

III. Pogoji za prijavo in kriterij za izbor študentov za priznanja in nagrade 
 

6. Člen 
 

Za priznanje in nagrado »Naj študent« lahko kandidirajo študenti drugega letnika študija, ki so 
dosegli vsaj 90 kreditnih točk iz prvega in drugega letnika in imajo povprečno oceno najmanj 
8. 

 
7. Člen 

 
Kriteriji za izbor najuspešnejšega študenta za priznanje in nagrado »Naj študent« so: 

1. študijski uspeh kandidata, 
2. strokovno delo in sodelovanje v projektih, 
3. tekmovanja, dosežki na tekmovanjih ter različna sodelovanja na državni in mednarodni 

ravni v sklopu šole, 
4. izmenjalni programi / mednarodni projekti 
5. aktivnosti študentov na področju šole (članstvo in sodelovanje v Svetu zavoda, Komisiji 

za kakovost, šolski ekipi, oblikovanju šolskega časopisa, promocije šole, sodelovanje 
pri projektih ipd.), 

6. obštudijske dejavnosti (športne, kulturne, humanitarne, izobraževalne), 
7. mnenje Komisije za izbor študentov. 

 
Ovrednoteni kriteriji se nahajajo v prilogi 2. 
 
 

IV. Postopek oddaje vloge ter postopek izbire študentov  
 

8. Člen 
 

Predloge za priznanja in nagrade oddajo predlagatelji v referat šole najkasneje do aprila za 
tekoče študijsko leto. 

 
Predlog sestavljajo obrazec Prijava in soglasje kandidata za priznanje in nagrado (priloga 1), 
in dokazila. 
 
Komisija za izbor študentov obravnava le popolne in pravočasno oddane predloge in na 
podlagi kriterijev iz 7. člena izbere »Naj študenta« za posamezni program. 
 
 



 

V. Slovesna podelitev priznanj in podelitev nagrad 
 

9. Člen 
 

Slovesna podelitev priznanj in nagrad se izvede enkrat letno, praviloma v mesecu aprilu, 
skupaj s slavnostno podelitvijo diplom. Datum se določi na podlagi študijskega koledarja. 

 
VI. Končna določba 
 

10. Člen 
 

Merila in postopki stopijo v veljavo z dnem objave na oglasni deski in spletni strani šole. 
 

Štev.:  
Bled, 30. september 2014 
 
 
 
 
mag. Janez Damjan 
 
 
 
Prilogi: 
- Priloga 1: Prijava in soglasje kandidata za priznanje in nagrade na Višji strokovni šoli za 

gostinstvo in turizem Bled 
 

- Priloga 2: Kriteriji za izbor Naj študenta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priloga 1: 
PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIZNANJE IN NAGRADE NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED 
 

Skladno z Merili in postopki za podelitev naziva »Naj študent« na Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem Bled predlagam kandidata  

 
_____________________________________________ za Priznanje VSŠGT Bled 
(ime in priimek študenta/ke) 
 

Študijski program: 
 Gostinstvo in turizem 
 Velnes 

 

Ime in priimek prijavitelja/prijaviteljev:  
 

1.                                          
2.                                          
3.                                          
4.                                          

 
 
 
Datum___________________ Prijavitelj _________________ 
 
 
SOGLASJE ŠTUDENTA/KE H KANDIDATURI 
 
 
_______________________________________________ soglašam h kandidaturi za naziv  
(ime in priimek študenta/ke) 
 
»Naj študent« na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled 
 
 
 
 
Datum___________________ Kandidat _________________ 
 

Obvezne priloge: 

1. Utemeljitev vloge (kratko utemeljitev pripravi prijavitelj v pisni obliki). 

2. Za priznanje za uspehe na študijskem področju – »Naj študent«:  
� potrdilo študentskega referata o opravljenih izpitih in povprečni oceni,  
� poročilo predavatelja »stroke«/mentorja o sodelovanju na projektih, 
� dokazila o sodelovanju in uspehih na tekmovanjih ter ostalih aktivnosti, 
� dokazila o sodelovanju v obštudijskih dejavnostih (športne, kulturne izobraževalne...). 

 
 
 
  



 

Priloga 2:   
Kriteriji za izbor NAJ ŠTUDENTA PROGRAM GT in VELNES 
   

 IME IN PRIIMEK ŠTUDENTA/KE:  __________________________________  
            
          Dosežene točke 

 I. ŠTUDIJSKI USPEH (dosežen do 5. aprila tekočega leta)  15  
 o Število opravljenih izpitov (minimalno 90 KT, štejejo se izpiti 

opravljeni v 1. in 2. letniku)  
o Lestvica:  

   90 –   94 KT   1 točka 
   95 –   98 KT   1 točka 
   99 – 102 KT   1 točka 
 103 – 106 KT   1 točka 
 107 – 111 KT   1 točka 
 112 – 116 KT   1 točka 
 117 – 120 KT   1 točka 

7  

 o Povprečje ocen opravljenih izpitov (višje od 8,0)  
o Lestvica: od 

 8,0 -   8,5     2 točki 
 8,6 -   9,0     4 točke 
 9,1 -   9,5     6 točk 
 9,6 - 10,0     8 točk 

8  

    
II.  STROKOVNO DELO 30  
 Poprečna ocena praktičnega izobraževanja, opravljenega v 1. letniku  10  

    
 Sodelovanje v projektih    
 o vodja celotnega projekta  8  
 o skupinski vodja (vodja animacije, kuhinje, strežbe)  6  
 o član projektne skupine 3  
 o dodatne aktivnosti na področju stroke (turistično vodenje, 

sodelovanje v šolski ekipi, delo na TV in radio postajah, moderatorji)   
3  

    
III. TEKMOVANJE IN SODELOVANJE NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI 

V SKLOPU ŠOLE 
35  

 o Sodelovanje na tekmovanjih  5  
 Dosežki na tekmovanjih    
 o prvo mesto (vsako osvojeno 1. mesto je vredno 4 točke) 12  
 o drugo mesto (vsako osvojeno 2. mesto je vredno 3 točke) 9  
 o tretje mesto (vsako osvojeno 3. mesto je vredno 2 točki) 6  
 o sodelovanje pri šolskih aktivnostih (Evropski  božič, sodelovanje na 

sejmih, šolska ekipa…)  
3  

IV. IZMENJALNI PROGRAMI / MEDNARODNI PROJEKTI 5  
 o PRI ali študij v tujini / mednarodni projekti 5  
    
V.  AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV NA PODROČJU ŠOLE (Svet zavoda, Komisija 

za kakovost, Študentski svet, šolska ekipa, šolski časopis)  
5  



 

 o Da  5  
VI.  OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI (športne, kulturne, humanitarne, 

izobraževalne)  
10   

 o sodelovanje  5  
 o doseženi uspehi  2  
 o vzporedni študij 3  
    
VII.  MNENJE KOMISIJE ZA IZBOR  10  
 Ocena (od 1 do 5 točk) 10  

 ŠTEVILO SKUPNIH TOČK   

 
 

 


