
 
 

Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/17) je Senat 

Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede na 26. izredni seji dne 28. 3. 2019 sprejel  

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

PRAVILNIKA O ČASTNIH NAZIVIH, NAGRADAH, PRIZNANJIH IN POHVALAH  UNIVERZE V MARIBORU 

FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE 

   

1. člen 

Spremeni se 2. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede podeljuje naslednje vrste častnih nazivov, 
nagrad, priznanj in pohval: 
- častni naziv »Častni gostujoči profesor«,   
- Priznanje za zasluge na izobraževalnem področju,  
- Priznanje za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju,  
- Priznanje mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške in 
raziskovalne dosežke,  
- priznanje »Naj mentor v kliničnem okolju«, 
- priznanje »Plaketa za zasluge pri opravljanju strokovnega dela«,  
- 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.« 
 

2. člen 

Spremeni se 3. člen pravilnika, tako da se besede »na pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem 

področju« nadomestijo z »na izobraževalnem ali znanstvenoraziskovalnem področju«. 

3. člen 

4. člen pravilnika se spremeni, tako da se doda 4. odstavek, ki glasi: 

»Ne glede na določila 2. odstavka tega člena vodi postopke za podelitev priznanja »Naj mentor v 

kliničnem okolju« Študentski svet fakultete.« 

 

4. člen 

Spremeni se 9. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Priznanje za zasluge na izobraževalnem področju 

Priznanje za zasluge na izobraževalnem področju lahko prejme 1 visokošolski učitelj ali visokošolski 

sodelavec za zelo vidne uspehe, dosežke in zasluge pri izobraževalnem delu.  

Priznanje za zasluge na izobraževalnem področju predstavlja listina.« 

 5. člen 

Spremeni se 3. odstavek 10. člen pravilnika, tako da se glasi: 



 
 

»Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se 

podeljuje priznanje za zasluge na izobraževalnem področju za preteklo leto.« 

 

6. člen 

Spremeni se 11. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Priznanje za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju  

Priznanje za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju lahko prejme 1 raziskovalec za zelo vidne 

uspehe, dosežke in zasluge pri znanstvenoraziskovalnem delu.  

Priznanje za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju predstavlja listina.«   

 

 7. člen 

Spremeni se 2. odstavek 12. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Predlogi vsebuje naslednje podatke: ime in priimek ter polni akademski naziv kandidata, ime oz. naziv 

predlagatelja, sklep organa in utemeljitev predloga.« 

 

Spremeni se 3. odstavek 12. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Predlogi morajo biti posredovani komisiji najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se 

podeljuje priznanje za zasluge na znanstvenoraziskovalnem področju za preteklo leto.« 

 

8. člen 

13. člen in 14. člen pravilnika se črta.  

 

9. člen 

Dodata se nova člena 16A. in 16B, ki glasita:   

»Priznanje »Naj mentor v kliničnem okolju« 

16A. člen 

Priznanje »Naj mentor v kliničnem okolju« lahko prejme 1 mentor, ki je v preteklem študijskem letu 

zgledno sodeloval kot mentor v kliničnih okoljih. 

 Priznanje »Naj mentor v kliničnem okolju« predstavlja listina.  

Za podelitev priznanja »Naj mentor v kliničnem okolju« ni potrebno soglasje mentorja. 

16B. člen 

Predloge za podelitev priznanja zberejo predstavniki 2. in 3 letnikov študijskega programa 1. stopnje 

ter jih posredujejo Študentskemu svetu fakultete, ki predloge prešteje in praviloma na podlagi 

preštetih glasov določi prejemnika priznanja.   



 
 

Predlogi morajo biti zbrani najkasneje do 20. aprila tekočega leta, v katerem se podeljuje priznanje 

»Naj mentor v kliničnem okolju« za preteklo leto.« 

 

10. člen 

Spremeni se 30. člen pravilnika, tako da se glasi: 

»Izjemoma se lahko v posameznem letu priznanje za zasluge na izobraževalnem področju, priznanje za 

zasluge na 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.« 

 

11. člen 

Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem sprejetja na Senatu Univerze v Mariboru 

Fakultete za zdravstvene vede in so objavljene na spletnih straneh fakultete.   

 

     Dekanica 

Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) 

Majda Pajnkihar, l.r. 


