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Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM - UPB 10, Ur. l. RS, št. 46/12) je Senat Fakultete 
za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejel na 3. redni seji, dne 3. 2. 2015 in dopolnil na 36. 
redni seji dne 7. 11. 2017 
 

 

PRAVILNIK O ČASTNIH NAZIVIH, PRIZNANJIH IN ZAHVALNIH LISTINAH FAKULTETE ZA NARAVOSLOVJE IN 
MATEMATIKO UNIVERZE V MARIBORU 

 

Splošne določbe 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrste, pogoje, kriterije, postopke in oblike ter ureja druga vprašanja v zvezi s častnimi nazivi, 
priznanji in zahvalnimi listinami Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju 
fakulteta). 

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se v tem pravilniku uporabljajo nevtralno za moški in ženski spol. 

2. člen 

Fakulteta podeljuje naslednje častne nazive, priznanja in zahvalne listine: 

 častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM«, 

 priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim sodelavcem za izjemne dosežke na 

znanstvenoraziskovalnem področju, 

 priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne dosežke na izobraževalnem področju, 

 priznanje visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne dosežke na strokovnem področju, 

 priznanje strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju strokovnega področja, 

 priznanje študentom za znanstvenoraziskovalno delo, 

 priznanje najuspešnejšim študentom na posameznem študijskem programu, priznanje študentom za 

strokovno in razvojno delo, 

 priznanje študentom za obštudijske dejavnosti, 

 zahvalna listina posameznikom in inštitucijam za uspešno sodelovanje s fakulteto. 

3. člen 

Namen podeljevanja častnih nazivov, priznanj in zahvalnih listin Fakultete za naravoslovje in matematiko je 
posebno priznanje posameznikom in inštitucijam za izjemne uspehe, zasluge in dosežke na izobraževalnem, 
raziskovalnem, strokovnem ali razvojnem področju ter za druge pomembnejše dosežke, ki so vidno prispevali k 
celovitemu razvoju, ugledu ter uveljavitvi fakultete. 

4. člen 

Priznanja zaposlenim in zahvalne listine se podeljujejo na slovesnosti ob Dnevu FNM UM. Priznanja študentom 
se podelijo vsako jesen ob sprejemu brucev, razen priloge diplomi najuspešnejšim študentom, ki se podelijo ob 
podelitvi diplom. 
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5. člen 

O prejemnikih častnega naziva »zaslužni profesor FNM UM« ter o prejemnikih zahvalne listine odloča Senat 
FNM UM samostojno. 

O prejemnikih priznanj odloča Senat FNM UM na predlog strokovnih komisij senata. Komisija, ki predlaga 
prejemnike, je navedena pri posamezni vrsti priznanja. 

Oblike in vsebine listin za častni naziv, priznanja in zahvalno listino so določeni v Prilogi pravilnika. 

6. člen 

Za vse kandidate, ki se jih predlaga za prejemnike častnih nazivov ali priznanj FNM UM mora veljati, da delujejo 
(oz. so delovali v času aktivne zaposlitve) v skladu z načeli in odgovornostmi, ki so navedene v Singapurski izjavi 
o raziskovalni integriteti. Kandidat ne sme biti v sodnem sporu z Univerzo v Mariboru. 

7. člen 

Predloge za podelitev častnih nazivov, priznanj in zahvalnih listin je potrebno nasloviti na Senat FNM UM in jih 
oddati v dekanatu fakultete do 31. januarja tekočega leta, razen za priznanje študentom, kjer je rok za oddajo 
1. april tekočega leta.  

 

Častni naziv »Zaslužni profesor FNM UM« 

8. člen 

Fakulteta lahko vsako leto podeli do dva častna naziva »Zaslužni profesor FNM UM«. 

Naziv se lahko podeli upokojenim profesorjem, ki so s svojim življenjskim delom ključno prispevali k razvoju 
področij, ki jih razvija FNM UM, in ki so z dosežki pri svojem delu izrazito izstopali.  

Predlog Senatu lahko posredujejo dekan ter predstojniki oddelkov ali inštitutov.  

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime in priimek ter naziv predlagatelja, 
utemeljitev, ki jasno opredeli zasluge iz drugega odstavka tega člena, ter CV kandidata.  

Prejemnike častnega naziva »Zaslužni profesor FNM UM« se vabi na proslave, slavnosti in mednarodne 
prireditve fakultete. 

 

Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter znanstvenim 
sodelavcem za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju 

9. člen 

Priznanje FNM UM za znanstvenoraziskovalno delo se podeljuje visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter 
znanstvenim sodelavcem za enkraten izjemni dosežek ali za večletno izjemno znanstvenoraziskovalno delo. 

Vsako leto se lahko podeli do tri priznanja (praviloma po eno VU in eno VS). 

Predlog lahko posredujejo dekan, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost, predstojniki oddelkov in 
inštitutov. 

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime in priimek ter naziv predlagatelja, 
utemeljitev, ki jasno opredeli zasluge iz prvega odstavka tega člena, ter CV kandidata.  

Predloge obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in poda predlog Senatu FNM UM. K predlogu 
prejemnikov priloži kriterije, po katerih je vrednotila kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto smiselno 
dopolnjujejo, nadgrajujejo ali prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 

Kandidat ne more dvakrat kandidirati za priznanje z istim dosežkom. 
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Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne 
dosežke na izobraževalnem področju 

10. člen 

Priznanje FNM UM za izjemne dosežke na izobraževalnem področju se podeljuje visokošolskim učiteljem in 
sodelavcem ter znanstvenim sodelavcem za večletno izjemno delo pri razvoju izobraževalnega procesa na FNM 
UM in za permanentno nadpovprečno ocenjeno pedagoško delo s strani študentov. 

Vsako leto se lahko podeli največ štiri (4) priznanja (predvidoma po dve VU in dve VS). 

Predlog lahko posredujejo dekan, prodekan za izobraževalno dejavnost, predstojnik Pedagoškega centra FNM 
UM, predstojniki oddelkov in inštitutov ter Študentski svet FNM  

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime in priimek ter naziv predlagatelja, 
utemeljitev, ki jasno opredeli zasluge iz prvega odstavka tega člena, ter CV kandidata.  

Predloge obravnava Komisija za študijske zadeve in poda predlog Senatu FNM UM. K predlogu prejemnikov 
priloži kriterije, po katerih je vrednotila kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto smiselno dopolnjujejo, 
nadgrajujejo ali prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 

 

Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne 
dosežke na strokovnem področju 

11. člen 

Priznanje FNM UM za strokovno in razvojno delo se podeljuje visokošolskim učiteljem in sodelavcem fakultete 
za izjemne dosežke pri strokovnem delu na državnem in mednarodnem nivoju, za projekte z gospodarstvom, za 
aktivno povezovanje študentov s potencialnimi zaposlovalci, za razvoj predmetov, ki vključujejo strokovnjake iz 
prakse idr. 

Vsako leto se lahko podeli do tri priznanja. 

Predlog lahko posredujejo dekan, prodekani, predstojniki oddelkov in inštitutov . 

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime in priimek ter naziv predlagatelja, 
utemeljitev, ki jasno opredeli zasluge iz prvega odstavka tega člena, ter CV kandidata.  

Predloge obravnava Komisija, ki jo vodi prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in poda predlog Senatu FNM 
UM. K predlogu prejemnikov priloži kriterije, po katerih je vrednotila kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto 
smiselno dopolnjujejo, nadgrajujejo ali prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 

Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko strokovnim sodelavcem za izjemne dosežke pri razvoju 
strokovnega področja 

12. člen 

Priznanje FNM UM za strokovno in razvojno delo se podeljuje strokovnim sodelavcem fakultete za izjemne 
dosežke pri razvoju strokovnega področja. 

Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje. 

Predlog lahko posredujejo, dekan, prodekani, tajnik fakultete, predstojniki oddelkov in inštitutov. 

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, ime in priimek ter naziv predlagatelja, utemeljitev, ki jasno 
opredeli zasluge iz prvega odstavka tega člena, ter CV kandidata.  

Predloge obravnava kolegij dekana in poda predlog Senatu FNM UM. K predlogu prejemnikov priloži kriterije, 
po katerih je vrednotila kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto smiselno dopolnjujejo, nadgrajujejo ali 
prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 
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Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko študentom za znanstvenoraziskovalno delo 

13. člen 

Priznanje FNM UM študentom za znanstvenoraziskovalno delo je fakultetna različica univerzitetne Perlachove 
nagrade študentom za znanstvenoraziskovalno delo.  

Namen priznanja je nagraditi raziskovalno delo študentov posameznikov. Priznanje se podeljuje študentom za 
raziskovalna dela, objavljene članke, patente, monografije, idr. Študenti ne morejo kandidirati z diplomskimi, 
magistrskimi ali zaključnimi nalogami oz. seminarji. 

Podelijo se do 3 priznanja letno; če so kandidati primerljivi in izkazujejo izjemne dosežke, ki odstopajo od 
dosežkov, za katere so se podeljevale nagrade v preteklih letih, se izjemoma lahko podeli tudi več priznanj. 

Predloge do 1. aprila tekočega leta podajo mentorji raziskovalnih del oz. VU ali VS, ki podrobno poznajo 
raziskovalno delo kandidata. 

Vloge morajo vsebovati vse, kar mora vsebovati vloga za Perlachovo nagrado; vloge se vrednotijo po enakih 
merilih kot vloge za Perlachovo nagrado (glej ustrezne člene v Pravilniku o podelitvi častnih naslovov, priznanj 
in nagrad Univerze v Mariboru). 

Predloge obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve in poda predlog Senatu FNM UM. K predlogu 
prejemnikov priloži točkovalnik za posameznega kandidata. 

 

Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko najuspešnejšim študentom na posameznem študijskem 
programu 

14. člen 

Na vsakem študijskem programu se diplomantom, ki so glede na povprečno oceno med 5 % najuspešnejših 
diplomantov, podeli diploma »magna cum laude«; tistim,ki so glede na povprečno oceno med 1% 
najuspešnejših diplomantov, pa se podeli diploma »summa cum laude«. 

Uspešnost diplomanta se ugotavlja glede na diplomante vseh let na danem študijskem programu od 
ustanovitve FNM naprej. 

Za dvopredmetne študijske programe se uspešnost diplomanta ugotavlja glede na vse diplomante vseh 
dvopredmetnih študijskih programov, pri čemer se upoštevajo samo diplomanti bolonjskih dvopredmetnih 
študijskih programov. 

Oddelki lahko podelijo nagrade najuspešnejšim diplomantom, ki jih izberejo v skladu z oddelčnimi pravilniki. 
Pravilnike v vednost posredujejo vodstvu fakultete in Senatu FNM UM. 

Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko študentom za strokovno in razvojno delo 

15. člen 

Priznanje se podeljuje študentom za uspehe pri delu na projektih, sodelovanje pri promocijskih aktivnostih 
FNM UM in za njihovo organizacijo, sodelovanje pri izvedbi delavnic, organizaciji konferenc idr. 

Podelijo se do 3 priznanja letno, v izjemnih primerih, ko je več primerljivih kandidatov, ki vidno presegajo 
kriterije, po katerih so se v predhodnih letih podeljevala priznanja, lahko tudi več. 

Predloge podajo dekan, prodekani, predstojniki oddelkov in inštitutov, vodje projektov, mentorji strokovnih del 
oz. VU ali VS, ki podrobno poznajo strokovno delo kandidata. 

Vloga mora vsebovati ime in priimek ter naziv predlagatelja, utemeljitev, ki jasno opredeli strokovno delo 
kandidata ter njegove dosežke, ter CV kandidata.  

Vloge obravnava Komisija, ki jo vodi prodekan za sodelovanje z gospodarstvom in poda predlog Senatu FNM 
UM. K predlogu prejemnikov priloži kriterije, po katerih je vrednotila kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto 
smiselno dopolnjujejo, nadgrajujejo ali prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 
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Priznanje Fakultete za naravoslovje in matematiko študentom za obštudijske dejavnosti 

16. člen 

Podeljuje se študentom za obštudijske dejavnosti kot so kulturnoumetniško delovanje, prostovoljstvo, športne 
uspehe idr. 

Podeli se do eno priznanje letno. 

Predloge podajo zaposleni na fakulteti ali študenti fakultete, ki podrobno poznajo strokovno delo kandidata. 

Vloga mora vsebovati ime in priimek ter naziv predlagatelja, utemeljitev, ki jasno opredeli obštudijske 
dejavnosti kandidata ter njegove dosežke, ter CV kandidata.  

Vloge obravnava Študentski svet FNM UM in poda predlog Senatu FNM UM. K predlogu prejemnikov priloži 
kriterije, po katerih je vrednotil kandidate. Kriteriji se lahko iz leta v leto smiselno dopolnjujejo, nadgrajujejo ali 
prilagajo, ne smejo pa se zniževati. 

 

Zahvalna listina posameznikom in inštitucijam za uspešno sodelovanje s Fakulteto za naravoslovje in 
matematiko 

17. člen 

Zahvalna listina FNM UM se podeljuje posameznikom, podjetjem, inštitucijam, ki prispevajo k razvoju in 
uveljavitvi FNM. Razlog so lahko: donacije, nudenje strokovne prakse študentom, sodelovanje pri 
izobraževalnem, strokovnem in znanstvenoraziskovalnem delu… 

Predlog Senatu lahko posredujejo dekan ter predstojniki oddelkov ali inštitutov.  

Predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata oz. polni naziv podjetja ali inštitucije, polni akademski naziv, 
ime in priimek ter naziv predlagatelja, utemeljitev, ki jasno opredeli zasluge posameznika ali inštitucije iz prvega 
odstavka tega člena. 

Prejemnike zahvalne listine se vabi na  proslave, slavnosti in mednarodne prireditve fakultete. 

 

Prehodne in končne določbe 

18. člen 

Na študijskih programih, kjer še ni 100 diplomantov, se diploma »magna cum laude« podeli diplomantom, ki 
imajo povprečno oceno študija vsaj 9,50, vendar ne več kot 5 % izmed vseh diplomantov posamezne podelitve, 
diploma »summa cum laude« pa ne več kot 1 % izmed vseh diplomantov posamezne podelitve. 

 

 
DEKAN FNM UM: 
Doc. dr. Mitja Slavinec 
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Priloga 1: Oblika in vsebina plakete za podelitev častnega naziva »Zaslužni profesor FNM UM« 
 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Univerza v Mariboru  
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

 

 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko podeljuje častni naziv 

ZASLUŽNI PROFESOR FNM UM 

ki ga prejme  

Ime in priimek  

za »kratka konkretna vsebinska utemeljitev«.  

Podelitev je bila  (vstaviti datum podelitve).  

 

 

Dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko 

                                                                                               (vstaviti naziv, ime in priimek dekana) 
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Priloga 2: Oblika in vsebina plakete za priznanja FNM UM študentom in zaposlenim 

 
 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Univerza v Mariboru  
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

 

 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko  podeljuje  

Priznanje za _________________________________   

ki ga prejme  

Ime in priimek zaposlenega/študenta 

za »kratka konkretna vsebinska utemeljitev«.  

Podelitev je bila  (vstaviti datum podelitve).  

 

 

Dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko 

                                                                                               (vstaviti naziv, ime in priimek dekana) 

 

 

 

 



8 / 8 

Priloga 3: Oblika in vsebina zahvalne listine FNM UM 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA  
Univerza v Mariboru  
FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO 

 

 

 

Fakulteta za naravoslovje in matematiko podeljuje  

ZAHVALNO LISTINO FNM UM 

ki jo prejme  

Ime in priimek / inštitucija 

za »kratka konkretna vsebinska utemeljitev«.  

Podelitev je bila  (vstaviti datum podelitve).  

 

 

Dekan Fakultete za naravoslovje in matematiko 

                                                                                               (vstaviti naziv, ime in priimek dekana) 

 

 
 
 

 

 


