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Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015, 92/2015) 
je Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na 12. izredni seji dne 16. 12. 2016 sprejel 
 

 
 

PRAVILNIK O ČASTNIH NAZIVIH, NAGRADAH, PRIZNANJIH IN POHVALAH  
UNIVERZE V MARIBORU FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa vrste, pogoje, kriterije postopke in oblike ter ureja druga vprašanja v zvezi s častnimi 
nazivi, nagradami, priznanji in pohvalami Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede (v 
nadaljevanju fakulteta). 
 

2. člen 
 
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede podeljuje naslednje vrste častnih nazivov, nagrad, 
priznanj in pohval: 

- častni naziv »Častni gostujoči profesor«,  
- priznanje »Zlata plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju«, 
- priznanje »Srebrna plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju«, 
- priznanje »Bronasta plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju«, 
- priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela«, 
- Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in 

raziskovalne dosežke, 
- priznanje »Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za 

zdravstvene vede«, 
- Pohvala za uspeh pri študiju, 
- Pohvala za izjemni dosežek študenta, 
- Dekanova nagrada. 

 
3. člen 

 
Namen podeljevanja častnih nazivov, nagrad, priznanj in pohval Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede je posebno priznanje za izjemne uspehe, zasluge in dosežke na pedagoškem in 
znanstvenoraziskovalnem področju, za mentorsko delo ali za druge pomembnejše dosežke, ki so 
pomembno prispevali k celovitemu razvoju, ugledu ter uveljavitvi fakultete. 
 
 
 



4. člen 
 
Postopke za podelitev častnega naziva vodi Senat fakultete samostojno.   
 
Postopke za podelitev nagrad, priznanj in pohval vodi posebna Komisija za podelitev nagrad, priznanj 
in pohval fakultete (v nadaljevanju: Komisija), razen če Statut Univerze v Mariboru ali ta pravilnik ne 
določata drugače. 
 
Ne glede na določila prejšnjega odstavka vodi postopke za podelitev Dekanovih nagrad Komisija za 
znanstvenoraziskovalne zadeve fakultete.  
 

5. člen 
 
Komisijo sestavljajo dekan oziroma pooblaščeni prodekan, ki ji predseduje in je njen član po funkciji, 4 
visokošolski učitelji in sodelavci, ki jih za mandatno dobo štirih (4) let imenuje Senat fakultete ter dva 
(2) predstavnika študentov, ki ju za mandatno dobo enega (1) leta imenuje Študentski svet fakultete 
izmed študentov.  
 

6. člen 
 
Če v tem pravilniku ni določeno drugače, lahko komisiji posredujejo predloge za podelitev nagrad, 
priznanj in pohval dekan, Senat fakultete, prodekan, Študentski svet fakultete, tajnik in posamezne 
katedre ter inštituti. K predlogom morajo biti praviloma podana pisna soglasja kandidatov, da s 
kandidaturo soglašajo. Za podelitev Zahvalnih listin soglasje ni potrebno. 
 
Predlogi morajo biti podani pisno in morajo biti utemeljeni skladno z določili tega pravilnika. Predlogom 
morajo biti priložena tudi ustrezna oziroma zahtevana dokazila. Če predlog podaja Senat fakultete ali 
Študentski svet fakultete, mora biti predlogu priložen ustrezni izpis sklepa. Predlogi se naslovijo na 
»Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Žitna ulica 15, 2000 Maribor«, s pripisom 
»Predlog za Komisijo za podelitev nagrad, priznanj in pohval fakultete«.  
 
Komisija opravlja svoje naloge v predhodnem postopku tako, da pregleda in oceni vse pravočasno 
prispele predloge. Nepravočasne predloge Komisija s sklepom zavrže. Če je predlog nepopoln, lahko 
komisija zahteva v roku 3 dni dopolnitev le-tega. Če je predlog tudi po dopolnitvi nepopoln, ga Komisija 
s sklepom zavrže.  
 
Če je komisiji posredovanih več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih. V drugem 
krogu glasovanja se odloča med kandidatoma, ki sta se uvrstila na prvi dve mesti. Senatu fakultete se 
posreduje predlog za kandidata, za katerega je glasovalo dve tretjini vseh članov komisije. O 
nesprejetju predloga se obvesti predlagatelja.  
 
O podelitvi častnih nazivov, nagrad, priznanj in pohval dokončno odloči Senat fakultete. 
 

7. člen 
 
Predloge za podelitev nagrad, priznanj in pohval je potrebno posredovati komisiji najkasneje do 20. 
aprila tekočega leta, razen v primeru, kadar določbe tega pravilnika določajo drugače.  
 
 
 
 
 



Časten naziv »Častni gostujoči profesor« 
 

8. člen 
 
Fakulteta lahko vsako leto podeli en častni naziv »Častni gostujoči profesor«. 
 
Častni naziv »Častni gostujoči profesor« predstavlja listina. 
 
Častni naziv »Častni gostujoči profesor« se podeljuje visokošolskim učiteljem, ki niso zaposleni na 
fakulteti in so s svojim delovanjem koristili ugledu in širši prepoznavnosti fakultete. Kandidat mora 
imeti odlične strokovne, znanstvene in pedagoške kvalitete. 
 
Predlog Senatu fakultete posreduje dekan najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se 
podeljuje častni naziv. 
 
Predlog za podelitev častnega naziva vsebuje: ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime 
predlagatelja, utemeljitev in kratko biografijo kandidata. 
 
O podelitvi častnega naziva dokončno odloča Senat fakultete z dvotretjinsko večino. 
 
Prejemnike častnega naziva »Častni gostujoči profesor« se vabi na vse proslave, slavnosti in 
mednarodne prireditve fakultete. 
 

Priznanje  
»Zlata Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« 

 
9. člen 

 
Priznanje »Zlata Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« lahko 
prejme 1 visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec za vrhunske uspehe, dosežke in 
zasluge pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. 

 
Priznanje »Zlata Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« predstavlja 
listina.  
 
Kadar se priznanje podeli raziskovalcu je na listini navedeno »Zlata Plaketa za zasluge na 
znanstvenoraziskovalnem področju« 
 

10. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, prodekan, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti UM 
FZV.  

 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek ter polni akademski naziv kandidata, ime oz. naziv 
predlagatelja, sklep organa, utemeljitev predloga in izpis ankete o študentskem mnenju.  
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
priznanje »Zlata Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« za preteklo 
leto. 
 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  



Priznanje  
»Srebrna Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« 

 
11. člen 

 
Priznanje »Srebrna Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« lahko 
prejme 1 visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec za zelo vidne uspehe, dosežke in 
zasluge pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. 
 
Priznanje »Srebrna Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« 
predstavlja listina.  
 
Kadar se priznanje podeli raziskovalcu je na listini navedeno »Srebrna Plaketa za zasluge na 
znanstvenoraziskovalnem področju« 
 

12. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, prodekan, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV 
UM. 

 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek ter polni akademski naziv kandidata, ime oz. naziv 
predlagatelja, sklep organa, utemeljitev predloga in izpis ankete o študentskem mnenju.  
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
priznanje »Srebrno Plaketa Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru za zasluge na 
pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« za preteklo leto. 
 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  
 
 

Priznanje  
»Bronasta Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« 

 
13. člen 

 
Priznanje »Bronasta Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« lahko 
prejme 1 visokošolski učitelj, visokošolski sodelavec ali raziskovalec za dosežke in zasluge pri 
pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. 

 
Priznanje »Bronasta Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« 
predstavlja listina.  
 
Kadar se priznanje podeli raziskovalcu je na listini navedeno »Bronasta Plaketa za zasluge na 
znanstvenoraziskovalnem področju«. 
 
 

14. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, prodekan, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV 
UM. 



 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek ter polni akademski naziv kandidata, ime oz. naziv 
predlagatelja, sklep organa, utemeljitev predloga in izpis ankete o študentskem mnenju.  
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
priznanje »Bronasta Plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju« za 
preteklo leto. 
 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  
 
 

 »Priznanje za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke« 

 
15. člen 

 
Priznanje za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke lahko prejme 1 visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec, ki je v preteklem 
študijskem letu pomembneje soustvarjal pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu. 
 
Priznanje za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke se podeljuje visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem do vključno 35 
leta starosti. 
 
»Priznanje za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke« predstavlja listina. 
 

16. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, prodekan, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV 
UM. 
 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek ter polni akademski naziv kandidata, ime oz. naziv 
predlagatelja, sklep organa, utemeljitev predloga in izpis ankete o študentskem mnenju.  

 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
priznanje »Priznanje za mlade visokošolske učitelje in visokošolske sodelavce za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke« za preteklo leto. 

 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  
 

 
Priznanje  

»Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela« 
 

17. člen 
 
Priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela« prejme 1 zaposleni v strokovnih 
službah fakultete. 
 
Priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela« predstavlja listina. 



18. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, tajnik, prodekan, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti UM 
FZV. 
 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, ime oz. naziv predlagatelja, utemeljitev 
predloga in sklep organa v kolikor predlog podaja organ. 
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
Priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela« za preteklo leto. 
 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  
 
Vsako leto se podeli eno priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela«. 
 
 

Priznanje  
»Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede« 

 
19. člen 

 
Priznanje »Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene 
vede« lahko prejmejo organizacije, podjetja, društva, skupnosti in fizične osebe. 
 
Priznanje »Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene 
vede« podeljuje fakulteta za:  

- zgledno sodelovanje z zaposlenimi na fakulteti, 
- zgledno sodelovanje s študenti, 
- pomembno izboljšanje materialnih možnosti fakultete, 
- omogočanje izvajanja praktičnega dela študentov, 
- sodelovanje na področju raziskovalnega in strokovnega dela, 
- drugo pomembno delo za razvoj in napredek fakultete. 

 
Priznanje »Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene 
vede« predstavlja listina. 
 
 

20. člen 
 
Predloge za podelitev priznanja lahko posredujejo komisiji dekan, Senat fakultete, prodekan, tajnik, 
posamezne katedre in inštituti, Študentski svet fakultete ter Komisija za ocenjevanje kakovosti FZV 
UM. 
 
Predlog vsebuje naslednje podatke: naziv oz. ime in priimek kandidata, ime oz. naziv predlagatelja, 
sklep organa in utemeljitev predloga.  
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
Priznanje »Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru Fakulteto za zdravstvene 
vede« za preteklo leto. 
 
O podelitvi priznanja dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije.  



Pohvala za uspeh pri študiju 
 

21. člen 
 
Pohvalo za uspeh pri študiju prejmejo najboljši študenti na posameznih študijskih programih, ki jih 
izvaja fakulteta, za preteklo študijsko leto. 
 
Pohvalo predstavlja listina. Fakulteta lahko vsako leto podeli pohvale najboljšim študentom na 
posameznih študijskih programih. 
 
Za najboljšega študenta študijskega programa se šteje študent, ki je redno vpisan v letnik in ima 
najboljšo povprečno oceno. 
 
 V kolikor je študentov z najboljšo povprečno oceno na študijskem programu več se upoštevajo še 
naslednji kriteriji:  

- objava članka v zborniku konference, 
- objava članka v reviji, 
- aktivnost v prostovoljni humanitarni dejavnosti. 

 
Predloge za podelitev pohval komisiji posreduje dekan. Študent lahko nagrado prejme le enkrat v času 
celotnega študija. 
 
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja, utemeljitev predloga  in potrdilo 
o opravljenih izpitih.  
 
Predlogi morajo bili posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta za preteklo študijsko 
leto. 
 
Komisija ugotovi, ali kandidati izpolnjujejo pogoje za podelitev pohvale po merilih iz predhodnega 
člena. Predlog komisija posreduje Senatu fakultete v potrditev.  
 
 

Pohvala za izjemni dosežek študenta 
 

22. člen 

Pohvalo za izjemni dosežek študenta se lahko podeli študentom, ki so bili izjemni na drugih področjih 

delovanja fakultete.  

Predloge za podelitev pohvale lahko posredujejo komisiji dekan, prodekan in Študentski svet fakultete. 
 
Predlog vsebuje naslednje podatke: naziv oz. ime in priimek kandidata, ime oz. naziv predlagatelja, 
sklep organa in utemeljitev predloga.  
 
Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje 
»Pohvala za izjemni dosežek študenta« za preteklo leto. 
 
O podelitvi pohvale dokončno odloči Senat fakultete na predlog komisije. 
 

 
 



Dekanova nagrada 
 

23. člen 
 
Dekanove nagrade in dekanova priznanja podeljuje fakulteta študentom dodiplomskega in 
podiplomskega študija za najboljše raziskovalne naloge. S tem želi fakulteta spodbujati kakovost 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentov.  
 
Dekanova nagrada je listina in sredstva za strokovno izpopolnjevanje v višini kot jo potrdi Poslovodni 
odbor UM FZV. 
 
Dekanovo priznanje je listina. 
 
Raziskovalne teme izbere Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve UM FZV (v nadaljevanju KZRZ UM 
FZV) z razpisom. Predloge tem lahko podajajo nosilci predmetov dodiplomskih in podiplomskih 
študijskih programov in visokošolskih učiteljev dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov.  
 
Mentor je lahko kdor izpolnjuje pogoje za mentorja v skladu s pravilniki, ki urejajo to področje.  
 

 
24. člen 

 
Razpis za Dekanovo nagrado se objavi najkasneje do 15. februarja tekočega leta.   
 
Na razpis se lahko prijavijo dodiplomski in podiplomski študenti Univerze v Mariboru Fakultete za 
zdravstvene vede in sicer individualno ali v skupini do 3 študenti. Na natečaj se je mogoče prijaviti s 
samostojnim raziskovalnim delom ali v sodelovanju z mentorjem, ki sodeluje na  UM FZV. 
 
Študentje izberejo temo v sodelovanju z mentorjem, ki redno spremlja njihovo delo. 
 
 

25. člen 
 
Raziskovalne naloge se lahko navezujejo na seminarska dela, diplomska dela ali magistrska dela, ki so 
v pripravi, projektne naloge ali sodelovanje v mednarodnih projektih. 
 
KZRZ UM FZV izbere 5 kandidatov ali skupin, ki prijavijo najboljše raziskovalne projekte.   
 
Terminski plan poteka razpisa Dekanova nagrada oz. vse kar ni določeno v tem pravilniku se določi v 
besedilu razpisa.  
 
Člani KZRZ UM FZV ocenjujejo raziskovalne projekte oddane skladno z razpisom Dekanove nagrade za 
najboljše raziskovalne projekte študentov UM FZV ter izberejo najboljšega glede na spodnje kriterije 
ocenjevanja: 
 

1. kriterij Relevantnost teme doprinosa matični stroki 20 točk 

2. kriterij Izčrpnost pregleda teorije (ali so izbrani najbolj relevantni/pomembni 
temeljni viri in iz njih povzeta najbolj tehtna spoznanja) 

10 točk 

3. kriterij Stopnja originalnosti izvedbe raziskovanja 20 točk 

4. kriterij Zahtevnost uporabljene metodologije 10 točk 



5. kriterij Stopnja, do katere posameznik/skupina dobljene rezultate tudi 
interpretira in ne samo prikazuje (interpretacija je osmišljanje, 
povezovanje lastnih ugotovitev z drugimi ugotovitvami, razlaga, 
razmišljanje o pomenu ugotovitev, njihovo povezovanje z zunanjim 
svetom) 

10 točk 

6. kriterij Koristnost ugotovitev 10 točk 

7. kriterij Publiciranje rezultatov raziskave (v kolikor je le to že izvedeno, študent 
priloži publicirano delo) 

      20 točk 

 
Najvišja skupna ocena je 100 točk. Za podelitev Dekanove nagrade je izbran tisti raziskovalni projekt, 
ki doseže najvišje število točk v seštevku. Če dva ali več raziskovalnih projektov dobita enako število 
točk v seštevku, je bolje uvrščen tisti raziskovalni projekt, ki ima večje število točk pri prvem kriteriju. 
Če imajo raziskovalni projekti enako število točk tudi pri prvem kriteriju, se kot boljši uvrsti raziskovalni 
projekt z večjim številom točk pri drugem kriteriju. Če imajo raziskovalni projekti enako število točk 
tudi pri drugem kriteriju, se kot boljši uvrsti raziskovalni projekt z večjim številom točk pri tretjem 
kriteriju in po enakem postopku naprej do kriterija, kjer se raziskovalna projekta razlikujeta. 
  
V kolikor zbere raziskovalni projekt manj kot 50 točk ne more biti izbran v ožji izbor, neodvisno od 
števila oddanih prijav.  
 

26. člen 
 
Člani KZRZ UM FZV izbrane raziskovalne naloge pregledajo in ocenijo ter najboljšo nalogo nagradijo z 
Dekanovo nagrado, ostali kandidati pa prejmejo Dekanovo priznanje.  
 

27. člen 
 
 O dokončni obliki listine o častnem nazivu, nagradi, priznanju ali pohvali odloča dekan fakultete.  
 
Listino podpiše dekan fakultete. V listino se vpiše vrsta nagrade, priznanja ali pohvale, namen 
podelitve, ime prejemnika in sklep pristojnega organa. Na listino se odtisne žig fakultete.  
 
Višino sredstev za nagrade določi Poslovodni odbor fakultete. 
 

28. člen 
 
Na spletnih straneh fakultete se objavijo imena prejemnikov častnih nazivov, nagrad, priznanj in pohval 
Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede. 
 
 

29. člen 
 
Častne nazive, nagrade, priznanja in pohvale podeljuje fakulteta praviloma na Dan Univerze v Mariboru 
Fakultete za zdravstvene vede. Dan fakultete je dne 17. junija, kot spomin na 17. junij 1993, ko je bila 
ustanovljena Višja zdravstvena šola v Mariboru. 
 

30. člen 
 

Izjemoma se lahko v posameznem letu Zlata plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstveno 
raziskovalnem področju, Srebrna plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem 
področju, Bronasta plaketa za zasluge na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem področju, Plaketa 



za zasluge pri opravljanju strokovnega dela in Zahvalna listina za uspešno sodelovanje z Univerzo v 
Mariboru Fakulteto za zdravstvene vede, podeli več pravnim ali fizičnim osebam pod pogojem, da gre 
za izjemni dosežek pravnih ali fizičnih oseb. O predlogu odloči komisija z večino vseh svojih članov in 
dokončno odloči Senat fakultete z večino vseh svojih članov. 

 
31. člen 

 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske.  
 

32. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene 
vede in je objavljen na spletnih straneh fakultete.  
 

Z dnem sprejetja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in 
pohvalah Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru sprejet dne 7. 5. 2013 z vsemi 
spremembami in dopolnitvami.  

 
 
 

Dekanica 
                                    Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)  

         Majda Pajnkihar  
  
 
 
 


