
 

Fakulteta za 

informacijske študije v 

Novem mestu 

 

PRAVILNIK 
Številka:  
SA-1037 

IZPIS JE NEOBVLADOVAN 
DOKUMENT-VELJAVEN DOKUMENT 

POGLEJ NA FIŠ INTRANET-u 
O PRIZNANJIH FIŠ Stran: 1/8 

 

 

Izdaja: 04 Velja od:28. 2. 2022 Pripravil: kolegij 

dekana FIŠ 

Pregledal: kolegij 

dekana FIŠ 

Sprejel: Senat FIŠ 

 

Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je na podlagi 32. člena Statuta 

Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS, št. 51/21) na 36. (dopisni) seji, 

dne 28. 2. 2022, sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH  

FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU  

 

 

1. člen  

 

Ta pravilnik določa pogoje in postopek podeljevanja priznanj, ki jih za posamezne 

dosežke in pomembne prispevke podeljuje Fakulteta za informacijske študije v Novem 

mestu (v nadaljevanju: FIŠ). 

2. člen 

 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za moške in ženske. 

 

3. člen 

 

(1) Namen fakultetnih priznanj je spodbujanje študentov, zaposlenih in zunanjih 

sodelavcev k nenehnemu izboljševanju kakovosti lastnega dela, dvigu kakovosti 

znanstvenega, pedagoškega dela in krepitvi ugleda FIŠ.  

(2) FIŠ podeljuje priznanja svojim študentom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem (v 

nadaljevanju:  prejemniki priznanj) za dosežke v preteklem koledarskem ali študijskem 

letu.  

 

4. člen 

 

FIŠ podeljuje priznanja študentom FIŠ v naslednjih kategorijah:  

− najuspešnejši študenti na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih 

programih za preteklo študijsko leto. Priznanja se podeljuje za uspehe na študijskem 

področju in na področju obštudijskih dejavnosti;  
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− za najboljša zaključna dela na dodiplomskih, magistrskih in doktorskih študijskih 

programih za preteklo študijsko leto; 

− za dosežke na področju raziskovalne dejavnosti za preteklo študijsko leto.  

 

5. člen 

 

FIŠ podeljuje priznanja zaposlenim, ki jih prejmejo za preteklo študijsko ali koledarsko leto:  

− visokošolski učitelji ali sodelavci za dosežke na izobraževalnem področju; 

− visokošolski učitelji ali sodelavci na področju tutorstva;  

− raziskovalci za dosežke na raziskovalnem področju;  

− visokošolski učitelji za dosežke pri vodenju fakultete; 

− strokovni sodelavci za svoje prispevke k dvigu kakovosti na področju organiziranosti 

fakultete.  

 

6. člen 

 

FIŠ lahko podeljuje priznanja tudi zunanjim sodelavcem za preteklo študijsko ali koledarsko 

leto, ki jih prejmejo fizične ali pravne osebe iz Slovenije in tujine za svoj prispevek k dvigu 

kakovosti in izjemnim dosežkom na izobraževalnem ali raziskovalnem področju fakultete.  

 

7. člen 

 

Ob okroglih obletnicah lahko FIŠ podeljuje priznanja za življenjsko delo svojih zaposlenih.  

 

8. člen 

 

Prejemniki priznanj prejmejo pisno listino »Priznanje Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu za …(vpisati kategorijo)«. 

 

9. 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 
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(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 promociji fakultete in h kvaliteti študentskega 

življenja.  

(3) Za priznanje na področju študentskega tutorstva so lahko predlagani vsi imenovani 

tutorji – študenti, ki so vidnejše prispevali k izvajanju tutorstva na fakulteti.  

(4) Predlagatelji kandidatov za priznanje študentom so lahko visokošolski učitelji in 

sodelavci, strokovni sodelavci in študentski svet.  

 

10. člen 

 

(1) Za priznanje FIŠ za najboljša zaključna dela so lahko predlagani diplomanti študijskega 

programa 1., 2. ali 3. stopnje, ki so zaključili študij v preteklem koledarskem letu.  

(2) Predlagatelji kandidatov za priznanje študentom za najboljša zaključna dela so lahko 

mentorji, somentorji ali komisija za zagovor. 

 

11. člen 

 

(1) Za priznanje študentom fakultete na področju raziskovalne dejavnosti so lahko 

predlagani 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.  

(2) Predlagatelji kandidata za priznanje študentom fakultete na področju raziskovalne 

dejavnosti so lahko mentorji študentu pri raziskovalni nalogi ali Komisija za znanstveno 

raziskovalno delo (KZRD). 

 

12. člen 

 

(1) Za priznanja zaposlenim so lahko predlagani: 

−  visokošolski učitelji in sodelavci fakultete, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na 

izobraževalnem področju,  



 

Fakulteta za 

informacijske študije v 

Novem mestu 

 

PRAVILNIK 
Številka:  
SA-1037 

IZPIS JE NEOBVLADOVAN 
DOKUMENT-VELJAVEN DOKUMENT 

POGLEJ NA FIŠ INTRANET-u 
O PRIZNANJIH FIŠ Stran: 4/8 

 

 

Izdaja: 04 Velja od:28. 2. 2022 Pripravil: kolegij 

dekana FIŠ 

Pregledal: kolegij 

dekana FIŠ 

Sprejel: Senat FIŠ 

 

− visokošolski učitelji in sodelavci, ki so vidneje prispevali k izvajanju tutorstva na 

fakulteti,  

− raziskovalci, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na raziskovalnem področju.  

(2) Za ocenjevanje rezultatov visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izobraževalnem 

področju (prva alineja 5. člena tega pravilnika) se uporabljajo naslednji kriteriji 

odličnosti: 

− ocene iz anket študentov, 

−  povprečna ocena zaključnih nalog 1. in 2. stopnje, 

− mentorstva doktorskih disertacij, ki so s strani komisije za zagovor predlagane za 

nagrado, 

− število mentorstev pri študentskih nagradah, 

− število študentov, vključenih v razvojno-raziskovalno delo kandidata, 

− število izdanih visokošolskih učbenikov in drugih gradiv za pedagoški proces, 

− sodelovanje pri pripravi novih študijskih programov, 

− gostujoči predavatelj na tuji visokošolski ustanovi, 

− sodelovanje pri snovanju in izvajanju novih sodobnih izobraževalnih metod in praks, 

− sodelovanje pri delu komisij in drugih delovnih skupin, povezanih z izobraževalnim 

delom FIŠ. 

Predlagatelji so lahko dekan, prodekan za študijske in študentske zadeve, predstojniki 

kateder in predstojniki oddelkov. 

(3) Za ocenjevanje raziskovalcev, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na raziskovalnem 

področju, se uporabljajo naslednji kriteriji odličnosti: 

- obseg kvalitetnih znanstvenih publikacij (članki v revijah, ki jih Sicris uvršča v 

skupine od 1A1 do 1A4 ter 1B1 do 1B2 in 2B), 

- število pridobljenih temeljnih ali aplikativnih projektov, 

- število pridobljenih patentov, 

- skupno število citatov.  

Predlagatelji so lahko dekan, prodekan za raziskovalno dejavnost in vodje inštitutov. 

(4) Za priznanja zaposlenim so lahko predlagani strokovni sodelavci FIŠ, ki s svojim 

delovanjem prispevajo k dvigu kakovosti in ugledu ter boljši organiziranosti fakultete. 

Predlagatelji so lahko dekan, prodekani, kolegij strokovnih služb ter člani 

akademskega zbora FIŠ 

(5) Za priznanja za dosežke pri vodenju fakultete so lahko predlagani visokošolski učitelji, 

ki s svojim delovanjem prispevajo k uspešnemu vodenju fakultete. Predlagatelji so 
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lahko Upravni odbor, Senat fakultete ali 5 visokošolskih učiteljev, ki so člani 

Akademskega zbora FIŠ. 

(6) Poleg priznanj navedenih v 5.  in 7. členu se lahko podeli tudi priznanje za izjemen 

prispevek k razvoju fakultete. Predlagatelji so lahko dekan, prodekani, Upravni odbor, 

Senat, kolegij strokovnih služb ali 5 članov Akademskega zbora FIŠ. 

 

13. člen 

 

(1) Za priznanje FIŠ zunanjim sodelavcem 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.  

(2) Predlagatelji kandidatov za priznanje so lahko dekan, prodekani, predstojniki 

oddelkov, predstojniki kateder, vodje inštitutov ali vodje projektov in programov. 

 

14. člen 

                                                    

Postopke v zvezi s podelitvijo priznanj vodi Komisija za priznanja FIŠ (v nadaljevanju 

komisija), ki jo sestavlja 5 članov: predsednik komisije, ki mora biti visokošolski učitelj, ter po 

en predstavnik visokošolskih učiteljev, visokošolskih sodelavcev, strokovnih sodelavcev in 

študentov. Predstavnika študentov izvolijo študenti, ostale člane pa na predlog dekana 

imenuje Senat FIŠ. 

Člani komisije so imenovani za mandatno obdobje Senata, ki jo je imenoval, razen 

študenta, ki je voljen na vsakoletnih študentskih volitvah. 

 

15. člen 

 

Razpis za priznanja pripravi  komisija do 1. 3. in ga predloži v potrditev Senatu, ki ga mora 

obravnavati najkasneje do 31. 3.  Razpis se objavi na spletni strani fakultete in na drugih 

vidnih mestih (oglasna deska, spletna stran Študentskega sveta…). Razpis vsebuje tudi 

rokovnik podeljevanja priznanj, podrobnosti glede oddaje predlogov za priznanja in 

obrazce.  
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16. člen 

 

(1) Komisija po roku za oddajo predlogov preveri popolnost predlogov, jih ovrednoti in 

pripravi predlog prejemnikov priznanj, ki ga posreduje Senatu FIŠ v potrditev. Senat FIŠ 

lahko na seznam prejemnikov doda še kakšnega kandidata. 

(2) Senat FIŠ lahko predlog Komisije delno ali celoti potrdi ali pa ga zavrne.  

(3) Sklep Senata je dokončen in se objavi na istih mestih kot je bil objavljen razpis.  

(4) Priznanja podeli dekan FIŠ na slovesen način vsako leto praviloma ob podelitvi diplom. 

(5) FIŠ vodi Knjigo priznanj, v katero se vpisujejo vsi prejemniki priznanj. 

 

17. člen 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati s sprejetjem na Senatu FIŠ.  

(2) Pravilnik se objavi na spletni strani FIŠ in v Visokošolskem informacijskem sistemu.  

 

 

 

Predsednik Senata FIŠ  

prof. dr. Matej Makarovič 

dekan 
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Izdaja Datum 

izdaje 

Opis sprememb 

01 29.5.2014 Inicialna izdaja 

02 10.4.2018 7. člen se preoblikuje in se po novem glasi: ''Ob okroglih obletnicah 

lahko FIŠ podeljuje priznanja za življenjsko delo svojih zaposlenih.'' 

Preštevilčijo se preostali členi (dosedanji 7. člen tako postane 8. člen 

itd.).  

 

V 8. členu se doda: ''…(vpisati kategorijo).'' 

 

Peti odstavek 12. člena se spremeni, tako da se po novem glasi: '' Za 

priznanja za dosežke pri vodenju fakultete so lahko predlagani 

visokošolski učitelji, ki s svojim delovanjem prispevajo k uspešnemu 

vodenju fakultete. Predlagatelji so lahko Upravni odbor, Senat 

fakultete ali 5 visokošolskih učiteljev, ki so člani Akademskega zbora 

FIŠ.'' 

 

Šesti odstavek 12. člena se spremeni, tako da se po novem glasi: 

''Poleg priznanj navedenih v 5.  in 7. členu se lahko podeli tudi 

priznanje za izjemen prispevek k razvoju fakultete. Predlagatelji so 

lahko dekan, prodekani, Upravni odbor, Senat, kolegij strokovnih 

služb ali 5 članov Akademskega zbora FIŠ.'' 

 

V 13. členu se s v 2. odstavku zamenja beseda »kateder« z besedo 

»oddelkov«. 

 

V 14. členu se zadnji stavek 1. odstavka spremeni sledeče: 

''Predstavnika študentov izvolijo študenti, ostale člane pa na predlog 

dekana imenuje Senat FIŠ.'' 

 

V 14. členu se doda 2. odstavek, ki se glasi: ''Člani komisije so 

imenovani za mandatno obdobje Senata, ki jo je imenoval, razen 

študenta, ki je voljen na vsakoletnih študentskih volitvah.'' 
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V 15. členu se prvi stavek spremeni sledeče: ''Razpis za priznanja 

pripravi  komisija do 1. 3. in ga predloži v potrditev Senatu, ki ga mora 

obravnavati najkasneje do 31. 3.''  

 

03 21. 9. 2021 4. odstavek 12. člena se spremeni tako, da se po novem glasi: Za 

priznanja zaposlenim so lahko predlagani strokovni sodelavci FIŠ, ki s 

svojim delovanjem prispevajo k dvigu kakovosti in ugledu ter boljši 

organiziranosti fakultete. Predlagatelji so lahko dekan, prodekani ali, 

kolegij strokovnih služb, ter člani akademskega zbora FIŠ. 

04 28. 2. 2022 V 12. in 13. členu se s v 2. odstavku v seznam možnih predlagateljev 

doda »predstojniki kateder«. 

 


