Na podlagi 330. člena Statuta Univerze v Mariboru ter po predhodnem mnenju Komisije za študijske
zadeve z dne 14.3.2016 in Senata FT UM z dne 16.3.2016, sprejema dekan je Senat Fakultete za
turizem, dne 16.3.2016

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH IN NAGRADAH FT UM
t. 012/2016/12/110-JK
1. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: fakulteta ali FT UM)
določa vrste nagrad in priznanj, ki jih fakulteta podeljuje študentom, pedagoškim delavcem ter
drugim deležnikom, kot spodbudo in zahvalo za izjemne ali druge pomembne dosežke na področju,
kjer deluje fakulteta ter merila, pogoje in postopke za njihovo podeljevanje.
Ta pravilnik določa tudi kriterije in merila za predlaganje kandidata za Rektorjevo nagrado za
najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji, opredeljeno v 2. odstavku 53. člena
Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 z dne
27.2.2015.
2. člen
Namen nagrad je spodbujanje čim višje kakovosti študija, ustvarjalnega vključevanja študentov v
raziskovalno in umetniško delo ter udejstvovanja študentov in pedagogov na področjih, s katerimi se
promovira ime Fakultete za turizem Univerze v Mariboru ter njena prepoznavnost na lokalni,
regionalni ter mednarodni ravni.
Fakulteta podeljuje:
- priznanje najboljšim študentom,
- priznanje najboljšemu pedagogu,
- Zeleni kompas za izjemne dosežke študentov,
- plaketa Fakultete za turizem UM.

2. Priznanje fakultete
3. člen
Priznanje najboljšim študentom fakultete se podeli študentom, ki so v posameznem letniku dosegli
najvišji učni uspeh.
4. člen
Komisija za študijske zadeve FT UM (v nadaljevanju: KŠZ) do 30. 10. tekočega leta poda Senatu FT UM
predlog s seznamom najboljših študentov, ki so v preteklem študijskem letu opravili vse izpite za
prejšnji letnik in dosegli najvišjo povprečno oceno za posamezen letnik in smer, ki kandidate potrdi

najkasneje do 31.11. Minimalna povprečna ocena mora biti višja od povprečne ocene 9. Priznanje
fakultete najboljšim študentom se podeli v obliki listine in simbolične nagrade.
Priznanje najboljšemu pedagogu fakultete podeli Senat na predlog Študentskega sveta FT UM.
Študentski svet najkasneje do 30. 10. tekočega leta na Senat FT UM posreduje obrazložen predlog za
podelitev priznanje najboljšemu pedagogu. Priznanje fakultete najboljšemu pedagogu se podeli v
obliki listine. Merila za izbor predhodno opredeli Študentski svet FT UM, upoštevajoč rezultate
študentske ankete, dostopnosti in odzivnosti pedagoga, pomoč pedagoga študentom tekom leta ter
druge relevantne faktorje.

3. Podelitev Zelenega kompasa
5. člen
Namen podeljevanja Zelenega kompasa študentom fakultete je v spodbujanju kvalitetnega
študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti
študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.
6. člen
Zeleni kompas se podeljuje najboljšemu diplomantu, ki je redno napredoval (kot redno napredovanje
se šteje tudi absolventsko leto), diplomiral ali magistriral največ 1 leto pred 1. marcem tekočega leta,
je bil v času študija vsestransko aktiven ter tako pomembno prispeval k promociji in prepoznavnosti
fakultete in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni.

7. člen
Predlog za podelitev Zelenega kompasa študentu lahko poda mentor, študentski svet ali sam študent
na komisijo, pristojno za študijske zadeve (KŠZ), najkasneje do vključno 5. marca tekočega leta. Za
študijsko leto 2015/2016 pa je potrebno predloge oddati do 24.3.2017.
Predlog za dodelitev nagrade mora vsebovati:
- osebne podatke študenta ter vpisno številko študenta;
- dokazila o vidnih izjemnih dosežkih na področju sodelovanja z okoljem, sodelovanja z
gospodarstvom, izjemnih dosežkih na področju raziskovanja in/ali dokazila o izjemnih
dosežkih na področju kulturno umetniškega udejstvovanja;
- dokazila o prispevku k promociji FT UM na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni;
- dokazila o sodelovanju v organih FT UM ter v obštudijskih dejavnostih;
- druga dokazila po mnenju predlagatelja.
8. člen
KŠZ najkasneje 30. marca pregleda prispele vloge ter s strani referata za študentske zadeve za
kandidate pridobi informacijo o višini povprečne ocene kandidatov ter oceni diplomskega dela.
Pravočasno prispele vloge KŠZ oceni na način, da 60% ocene sestavlja povprečni študijski uspeh, 10%
ocena diplome, 30% pa KŠZ razdeli glede na sledeče kriterije:
- do 5 točk za izjemne dosežke na področju raziskovanja,
- do 5 točk za izjemne dosežke pri sodelovanju z lokalnim okoljem,
- do 5 točk za izjemne dosežke na področju sodelovanja z gospodarstvom,
- do 5 točk za izjemne dosežke na področju kulturno umetniškega udejstvovanja,
- do 5 točk za izjemen prispevek k promociji FT UM na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni,
- do 5 točk za prizadevno sodelovanje v organih FU UM ter obštudijskih dejavnostih,
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-

do 5 točk za sodelovanje na Erasmus izmenjavah,
do 5 točk za sodelovanje na področju prostovoljstva ter
do 5 točk po presoji KŠZ za druge izjemne dosežke.

KŠZ obrazložen predlog za prejemnika Zelenega kompasa, skupaj s seznamom vseh kandidatov ter
vsemi prilogami, najkasneje od 30.3. posreduje Senatu fakultete, ki najkasneje do 25.4. potrdi
prejemnika Zelenega kompasa.
Izbranega prejemnika za Zeleni kompas po zgoraj navedenih kriterijih, dekan predlaga za Rektorjevo
nagrado.
V kolikor predlagani kandidat za prejemnika Zelenega kompasa ne more kandidirati za prejemnika
rektorjeve nagrade zaradi iz razlogov navedenih v 48. členu Pravilnika o podelitvi častnih naslovov,
priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1, dekan za rektorjevo nagrado predlaga
kandidata, ki pogoje izpolnjuje in ima najvišje število točk v skladu z merili iz drugega odstavka tega
člena.
9. člen
Dekan lahko Senatu v izjemnih primerih in iz utemeljenih razlogov poda obrazložen predlog za
podelitev plakete Fakultete za turizem UM bodisi študentu, skupini študentov, zaposlenemu na FT
UM, dobrotniku FT UM, zunanji organizaciji, …, neodvisno od kriterijev ter roka določenega v
prejšnjem odstavku.
10. člen
Priznanja, nagrade ter Zeleni kompas fakultete podeli dekan fakultete vsako leto na svečanosti ob
dnevu fakultete oz. ob drugih pomembnih jubilejih in posebnih priložnostih.

4. Knjiga naslovov, priznanj in nagrad FT UM
11. člen
Referat za študentske zadeve fakultete vodi posebno Knjigo priznanj in nagrad FT UM v katero se
vpiše vse, ki so dobili nagrade ali priznanje FT UM.
V Knjigo priznanj in nagrad FT UM se vpišejo podatki o nagrajencu, datum sklepa pristojnega organa
fakultete o podelitvi priznanja ali nagrade in kratka obrazložitev.
Knjigo priznanj in nagrad FT UM hrani fakulteta kot listino trajne vrednosti. Knjiga mora biti javno
dostopna.

5. Posebni pogoji za podelitev nagrad in priznanj
12. člen
Priznanja oziroma nagrade FT UM ni mogoče podeliti kandidatu v času, ko le ta opravlja funkcijo
poslovodnega organa fakultete ali člana organa ali komisije fakultete, ki predlaga ali odloča o
podelitvi priznanja, ne glede na to, ali se priznanje nanaša na uspehe, dosežke in zasluge, povezane s
tem ali drugim delom.
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Če je kandidat dosegel nove uspehe in dosežke ter ima nove zasluge, za katere še ni prejel nagrade
oziroma priznanja, lahko po preteku petih let od podelitve nagrade oziroma priznanja ponovno
kandidira za isto vrsto nagrade oziroma priznanja.
Komisija za diplome je zadolžena za spremljanje razpisov ter pomoč pri pripravi vseh potrebnih
podlag in predlogov za predlaganje kandidatov iz FT UM za nagrade in priznanja razpisane po
Pravilniku o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1 z dne
27.2.2015.

6. Prehodne in končne določbe
13. člen
Sredstva za priznanje in nagrade se določi v vsakoletnem finančnem načrtu fakultete.
14. člen
Vse spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo na način in po postopku, po katerem je bil
sprejet ta pravilnik.
15. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete.

Dekan FT UM
izr. prof.dr. Boštjan Brumen
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