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Senat Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je na podlagi 137. člena Statuta Fakultete za 

industrijski inženiring Novo mesto na svoji 114. (dopisni) seji, ki je trajala od 12. do 13. 11. 2019, sprejel 

 

 

PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ IN ČASTNIH NAZIVOV 

FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen  

 

(1) Ta pravilnik določa pogoje in postopek podeljevanja častnih nazivov ter priznanj, ki jih za 

posamezne dosežke in pomembne prispevke podeljuje Fakulteta za industrijski inženiring Novo 

mesto (v nadaljevanju: fakulteta). 

(2) Ta pravilnik ureja podelitev naziva ter pravic, ki iz tega  izhajajo : 

 častni doktor, 

 zaslužni  profesor. 

(3) Ta pravilnik ureja tudi podelitev priznanj Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto, in sicer: 

 študentom, 

 zaposlenim in pogodbenim sodelavcem, 

 zunanjim sodelavcem. 

(4) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

moške in ženske. 

 

2. člen 

 

Namen podeljenih nazivov in priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in pogodbenih sodelavcev 

k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti znanstvenega in pedagoškega 

dela ter h krepitvi ugleda fakultete, kakor tudi kot zahvala posameznikom za izjemne in druge dosežke. 

 

3. člen 

 

(1) Postopke v zvezi s podelitvijo priznanj in častnih nazivov vodi Komisija za priznanja (v nadaljevanju 

komisija), ki jo sestavljajo: predsednik komisije, ki mora biti visokošolski učitelj ali znanstveni 

sodelavec z doktoratom znanosti, ki je član Akademskega zbora, ter po en predstavnik 

visokošolskih sodelavcev, strokovnih sodelavcev in študentov.  

(2) Predstavnika študentov izvolijo študentje na vsakoletnih volitvah predstavnikov študentov v organe 

in komisije fakultete, ostale člane v imenovanje Senatu fakultete predlaga dekan.  

(3) Vsi predstavniki se imenujejo za obdobje dveh let. V primeru prenehanja pogojev za članstvo Senat 

FINI Novo mesto imenuje nadomestnega člana za obdobje mandata člana, ki mu je članstvo 

prenehalo. 

 

4. člen 

 

(1) O podelitvi priznanj in častnih nazivov tajnik fakultete vodi posebno Knjigo častnih nazivov in 

priznanj FINI Novo mesto, v katero se vpišejo podatki o nagrajencu, datum sklepa pristojnega 

organa fakultete o podelitvi častnega naziva ali priznanja ter kratka obrazložitev. 

(2) Knjigo častnih nazivov in priznanj hrani fakulteta kot listino trajne vrednosti in je javno dostopna. 
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II. PRIZNANJA 

 

5. člen 

 

(1) Priznanja se podelijo za obdobje od zadnje podelitve priznanj. 

(2) Priznanja na slovesen način podeli dekan fakultete na predlog Komisije za priznanja, in sicer na 

letni svečani podelitvi diplom.  

(3) Prejemniki priznanj prejmejo listino »Priznanje Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto«, 

katerega predloga je priloga k temu zapisniku. 

 

6. člen 

 

Fakulteta podeljuje priznanja študentom FINI v naslednjih kategorijah:  

 Najuspešnejši študenti na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Priznanja se 

podeljuje za uspehe na študijskem področju in na področju obštudijskih dejavnosti ter dejavnosti 

na področju študentskega tutorstva. 

 Diplomanti za najboljša diplomska dela na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. 

 Študenti za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti.  

 

7. člen 

 

(1) Za priznanje študentom fakultete, ki se podeljuje za uspehe na študijskem področju, so lahko 

predlagani študenti študijskega programa 1., 2. ali 3. stopnje, ki so redno opravili vse študijske 

obveznosti in dosegajo nadpovprečne rezultate na študijskem področju (dosežena povprečna 

ocena študija najmanj 9, prejeta vidnejša nagrada na področju študija in podobno). 

(2) Za priznanje na področju obštudijskih dejavnosti so lahko predlagani vsi študenti fakultete, ki so 

vidnejše prispevali k pestrosti študentskega življenja vseh študentov fakultete.  

(3) Za priznanje na področju študentskega tutorstva so lahko predlagani vsi imenovani tutorji – študenti, 

ki so vidnejše prispevali k izvajanju tutorstva na fakulteti.  

(4) Za priznanje študentom fakultete na področju raziskovalne dejavnosti so lahko predlagani vsi 

študenti fakultete, ki dosegajo vidnejše rezultate na področju raziskovanja oziroma so prejemniki 

nacionalnih ali mednarodnih priznanj in nagrad za raziskovalne naloge, raziskovalne projekte in 

druge dejavnosti s področja raziskovanja, kot je objava članka v mednarodni indeksirani reviji, na 

mednarodni konferenci in podobno.  

(5) Za priznanje študentu fakultete za najboljše diplomsko delo je izbran diplomant študijskega 

programa 1., 2. ali 3. stopnje, ki je zaključil študij v obdobju od zadnje podelitve priznanj. Komisija 

za priznanja izbere najboljše diplomsko delo med tistimi, ki so dosegle skupno oceno 10. 

(6) Predlagatelji kandidatov za priznanje študentom so lahko visokošolski učitelji in sodelavci, 

študentski svet ali skupina najmanj petih študentov. Predlagatelji kandidata za priznanje študentom 

fakultete na področju raziskovalne dejavnosti so lahko tudi mentorji študentu pri raziskovalnem delu 

ali Komisija za znanstveno raziskovalno delo (KZRD). 

 

8. člen 

 

(1) Fakulteta podeljuje priznanja zaposlenim in pogodbenim sodelavcem, ki jih prejmejo za obdobje od 

zadnje podelitve priznanj:  

 visokošolskim učiteljem in sodelavcem za dosežke na izobraževalnem področju, 

 visokošolskim učiteljem in sodelavcem na področju tutorstva, 

 raziskovalcem za dosežke na raziskovalnem področju, 
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 strokovnim sodelavcem za njihove prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti 

fakultete.  

(2) Predlagatelji kandidatov za priznanje zaposlenim in pogodbenim sodelavcem so lahko dekan, 

prodekani, predstojniki kateder in inštitutov ali skupina treh zaposlenih. 

 

9. člen 

 

(1) Fakulteta lahko podeljuje priznanja tudi ostalim osebam, ki so prispevale k dvigu kakovosti na 

izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.  

(2) Za priznanje fakultete ostalim osebam so lahko predlagane fizične ali pravne osebe iz Slovenije in 

tujine, ki so s svojim delovanjem prispevale k izboljšanju kakovosti na izobraževalnem ali 

raziskovalnem področju fakultete.  

(3) Predlagatelji kandidatov za priznanje so lahko dekan, prodekani, predstojniki kateder in inštitutov 

ali vodje projektov. 

 

 

III. ČASTNI NAZIVI 

 

10. člen 

 

Fakulteta podeljuje naslednje nazive: 

 častni doktor, 

 zaslužni  profesor. 

 

11. člen 

 

(1) Za izjemne in vrhunske dosežke na področju znanosti ter zasluge za razvoj in delovanje fakultete 

lahko FINI Novo mesto posameznikom podeljuje častni naziv častni doktor. 

(2) Naziv častni doktor se lahko podeli tudi tujim državljanom. 

(3) Dekan fakultete  na svečani podelitvi naziva poda kratke biografske podatke kandidata in razloge, 

zaradi katerih se mu podeljuje naziv častni doktor, ter promoviranemu doktorju izroči diplomo, 

katere predloga je priloga k temu pravilniku. Diploma vsebuje podatke o predlagatelju naziva, 

sklepu Senata fakultete, razlogi za podelitev in datum promocije. Podpiše jo dekan fakultete. 

 

12. člen 

 

(1) Za izredne uspehe, zasluge in dosežke fakulteta podeljuje svojim visokošolskim učiteljem častni 

naziv zaslužni profesor. 

(2) Naziv zaslužni profesor se lahko podeli le upokojenim rednim profesorjem za izredne uspehe, 

dosežke in zasluge na znanstveno – raziskovalnem ali izobraževalnem področju ali za dosežke, s 

katerimi so bistveno pripomogli k uveljavitvi, ugledu, razvoju in prepoznavnosti fakultete. 

(3) Naziv zaslužni profesor se lahko podeli le rednim profesorjem, ki v času podaje predloga aktivno 

sodelujejo s fakulteto ter so znanstveno aktivni na področju, za katerega so izvoljeni v naziv. 

(4) Dekan fakultete  na svečani podelitvi častnega naziva poda kratke biografske podatke kandidata 

in razloge, zaradi katerih se mu podeljuje naziv zaslužni profesor, ter prejemniku častnega naziva 

zaslužni profesor izroči listino o podelitvi naziva, katere predloga je priloga k temu pravilniku. Listino 

podpiše dekan fakultete. 

(5) Sklep o podelitvi častnega naziva zaslužni profesor se objavi na oglasni deski in spletni strani 

fakultete. 
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13. člen 

 

(1) Predlog za podelitev častnega naziva lahko podajo dekan, predstojniki kateder ali Komisija za 

izvolitve v nazive (v nadaljevanju: KIN). Če predlog podata predstojnik katedre ali KIN, mora biti 

predlogu priložen odpravek sklepa, s katerim je bila odločitev o oddaji predloga sprejeta. 

(2) Predlog mora biti na Komisijo za priznanja podan pisno in mora biti utemeljen. Predlogu morajo biti 

priložena dokazila, navesti je potrebno uspehe, dosežke in zasluge, zaradi katerih se predlaga 

podelitev častnega naziva, ter življenjepis in bibliografij kandidata.  

(3) Če je vloga nepopolna, komisija ali v njenem imenu strokovna služba FINI Novo mesto predlagatelja 

pozoveta k dopolnitvi, za kar mu določita primeren rok. Če vloga tudi po roku za dopolnitev ni 

dopolnjena ali je dopolnjena neustrezno, komisija vlogo s sklepom zavrže.  

(4) Popolno vlogo komisija obravnava na svoji redni seji, na kateri poda mnenje k predlogu. Mnenje je 

lahko pozitivno ali negativno. Formalno popolna vloga ne pomeni, da mora predlog dobiti pozitivno 

mnenje. 

(5) Mnenje je pozitivno, če zanj glasuje večina članov komisije, ki so prisotni na seji. Če je sprejeto 

pozitivno mnenje, se predlog posreduje na Senat FINI Novo mesto v odločanje. V primeru 

negativnega mnenja se o odločitvi obvesti predlagatelja. 

(6) Komisija lahko, ne da bi podala svoje mnenje, odloči o odlogu obravnave za eno leto ter o tem 

obvesti predlagatelja. 

 

14. člen 

 

(1) O podelitvi častnih nazivov odloča Senat FINI Novo mesto na predlog Komisije za priznanja. 

(2) Častne nazive na slovesen način podeli dekan fakultete na letni svečani podelitvi diplom.  

 

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

15. člen 

 

Strokovna in tehnična opravila v zvezi z delom Komisije za priznanja po tem pravilniku opravljajo 

strokovne službe in tajnik FINI Novo mesto. 

 

16. člen 

 

(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po njegovem sprejetju na seji Senata FINI Novo mesto.  

(2) Z dnem nastopa veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih FINI z dne 2. 2. 

2017, št. SA – FINI – 38.  

 

 

            

Predsednica Senata FINI Novo mesto 

mag. Iris Fink Grubačević, 

 dekanja  

 

 


