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Na podlagi Statuta DOBA Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor je Senat DOBA 

Fakultete (v nadaljevanju Senat DF) na 13. (redni) seji dne 16. septembra 2021 sprejel  
 

Pravilnik o priznanjih in častnih nazivih DOBA Fakultete 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik določa vrsto priznanj, nagrad in nazivov ter pogoje in postopek predlaganja nagrad, 
priznanj in nazivov na DOBA Fakulteti (v nadaljevanju DF). 

 
2. člen 

 
DF lahko podeljuje častni naziv zaslužni profesor. 

DF lahko podeljuje naslednje vrste priznanj:  
- priznanje za najboljšega diplomanta v programih 1. 2. in 3. stopnje, 
- priznanje za najboljšo magistrsko nalogo s potencialom inovacije, 
- priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo, 
- priznanje za naj visokošolskega učitelja v programih 1., 2. in 3. stopnje, 
- priznanje za naj online mentorja v programih 1., 2. in 3. stopnje, 
- priznanje gospodarstvenikom DOBA PRIHODNOSTI, 
- priznanje zaposlenim pedagoškim in raziskovalnim sodelavcem,  
- priznanje strokovnim delavcem.  

3. člen 

Namen podeljevanja priznanj in častnih nazivov je spodbujanje razvoja fakultete, zahvala za izjemne 
zasluge ali dosežke na izobraževalnem ali znanstvenoraziskovalnem področju, za mentorsko delo ali 
za prepoznaven prispevek k delovanju, ugledu in razvoju DF. 

Namen podeljevanja priznanj študentom in diplomantom je nagrada za najboljše študijske dosežke. 

2. POSTOPEK PODELJEVANJA NAGRAD, POHVAL, PRIZNANJ IN ČASTNIH NAZIVOV 

4. člen 

Postopek za podelitev častnega naziva vodi Senat DF na predlog dekana. 

Predlog za podelitev častnega naziva lahko podajo Komisija za kakovost in evalvacije, dekan ali trije 
visokošolski učitelji. Predlog se posreduje Senatu DF, ki ga obravnava in o podelitvi častnega naziva 
odloča na podlagi glasovanja z večino glasov. 

Postopek za podelitev priznanj študentom, diplomantom, naj visokošolskim profesorjem, naj online 
mentorjem vodi dekan. 

Postopek priznanj visokošolskim učiteljem in strokovnim delavcem vodi direktor DF. 

3. ČASTNI NAZIV ZASLUŽNI PROFESOR 

5. člen 

Častni naziv zaslužni profesor se podeljuje visokošolskemu učitelju, ki je s svojim delovanjem koristil 
ugledu in širši prepoznavnosti DF. Kandidat mora imeti odlične pedagoške, strokovne in znanstvene 
kvalitete oz. mora zadovoljevati enega ali več naslednjih pogojev: 

- izvajanje kakovostnega pedagoškega dela/odlična ocena študentov, vnašanje inovacij v 
pedagoški proces, mentorstva …,  

- izvajanje znanstvenoraziskovalnega dela/število dobljenih projektov, nadpovprečno število 
publikacij v znanstvenih časopisih …, 

- aktivno članstvo v znanstvenih akademijah, društvih. 

Častni naziv zaslužni profesor se podeljuje za izjemne zasluge za razvoj fakultete, ki so plod 

dolgoletne izjemnosti kandidata in ki predstavljajo njegovo življenjsko delo, in sicer rednim 

profesorjem, ki so ob doseganju pogojev za upokojitev tako uspešni, da želi fakulteta sodelovanje z 

njimi nadaljevati. 
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Predlog za podelitev častnega naziva vsebuje: ime in priimek kandidata, polni akademski naziv, ime 
predlagatelja ter utemeljitev predloga. 

4. PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠEGA DIPLOMANTA 
 

6. člen 
 

Kriteriji za izbor naj diplomanta so povprečna ocena študija, obseg opravljenih ECTS, trajanje študija 

in drugi pomembni dosežki študenta v času študija na DF. V izbor za priznanje za naj diplomanta se 
uvrstijo diplomanti študijskega programa 1., 2. ali 3. stopnje, ki: 

- so študij zaključili v študijskem letu, za katero se podeljuje nagrada, 
- imajo skupno povprečno oceno študija vsaj 9,0, 
- so študij zaključili v okviru rednega trajanja študija. 
 
5. PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO MAGISTRSKO NALOGO IN DOKTORSKO DISERTACIJO 

7. člen 

V izbor za priznanje za najboljšo magistrsko nalogo oz. doktorsko disertacijo se uvrstijo diplomanti, 
ki so: 

- študij zaključili v študijskem letu, za katero se podeljuje nagrada, 
- za magistrsko nalogo prejeli oceno odlično (10) oz. za doktorsko disertacijo prejeli oceno 

»opravil«,  

- bili na zagovoru magistrske naloge oz. doktorske disertacije s strani komisije za zagovor 
predlagani za nagrado. 

 
Najboljšo magistrsko nalogo lahko predlagajo tudi mentor naloge, somentor in mentor iz podjetja. 
 
Temeljno merilo za izbor je, da mora naloga prikazati kakovostno raziskavo, ki omogoča drugačna, 
nepričakovana nova spoznanja, na osnovi katerih so potem oblikovani predlogi za inovacije na 

obravnavanem področju.  
 

Kriteriji izbora 
 
Magistrska naloga naj: 

- uporablja inovativen in celovit pristop k raziskovanju,  
- ustvarja zanimiv in relevanten prispevek k obstoječi zakladnici znanja, 

- vključuje inovativne predloge za rešitve obravnavanega problema ali oblikuje inovativni 
pristop k uvajanju novosti v delovna okolja. 

 
Izbor najboljše naloge opravi tričlanska komisija, ki jo sestavljajo visokošolski učitelji DF. Za izbrano 
nalogo pripravi komisija utemeljitev.  
 

Komisijo imenuje vodja programa. 
 

6. PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO DOKTORSKO DISERTACIJO 

8. člen 

V izbor za priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo se uvrstijo diplomanti, ki so: 
- študij zaključili v študijskem letu, za katero se podeljuje nagrada, 
- bili na zagovoru doktorske disertacije s strani komisije za zagovor predlagani za nagrado. 

 
Najboljšo doktorsko disertacijo lahko predlagajo tudi mentor naloge, somentor oz. doktorand. 
 
Kriteriji izbora 
 
Komisija izbere nalogo, ki: 

- presega minimalne standarde priprave doktorske disertacije (kompleksnost in izvirnost 

raziskovalnega problema, doprinos k razvoju znanosti), 
- temelji na celovitem, poglobljenem in zahtevnejšem metodološkem pristopu obravnave 

raziskovalnega problema, 

- prinaša nova znanja oz. doprinos k znanosti s pričakovano odmevnostjo v mednarodnem 
merilu. 
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Izbor najboljše naloge po zgoraj navedenih kriterijih opravi tričlanska komisija v sestavi dekana in 

dveh visokošolskih učiteljev DF. Za izbrano nalogo pripravi komisija utemeljitev.  
 
Komisijo imenuje akademski vodja doktorskega programa. 
 

7. PRIZNANJE ZA NAJ UČITELJA 

9. člen 

Priznanje za naj učitelja se podeljuje visokošolskemu učitelju DF v programih 1., 2. in 3. stopnje, in 

sicer praviloma vsako leto na svečani podelitvi diplom. 
 
Kriteriji izbora so: 
- število prejetih glasov študentov, 
- upoštevanje standardov dela DF v pedagoškem procesu, 
- uvajanje novih sodobnih pedagoških metod in pristopov.  

 
Naj učitelj prejme listino in denarno nagrado v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih 
zaposlenih na DOBI. 

 
8. PRIZNANJE ZA NAJ ONLINE MENTORJA 

10. člen 

Priznanje za naj online mentorja se podeljuje online mentorju v programih 1. in 2. stopnje, praviloma 

vsako leto na letnem srečanju online mentorjev. 
 
Kriteriji izbora so: 
- število prejetih glasov študentov, 
- upoštevanje standardov dela online mentorjev na DF pri svojem delu.  
 
Naj online mentor prejme listino in denarno nagrado v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih 

prejemkih zaposlenih na DOBI. 
 

9. PRIZNANJE GOSPODARSTVENIKOM DOBA PRIHODNOSTI 

11. člen 

Za izjemne dosežke gospodarstvenikom za zasluge in podporo pri razvoju znanosti ter izvajanju 
visokošolskega izobraževanja, za uspešno sodelovanje med fakulteto in drugimi organizacijami, za 

izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Maribora ter širše podeljuje DF priznanje DOBA 
PRIHODNOSTI. 
 
Temeljno merilo za dodelitev priznanja je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Maribora in 
regije. Sestavljajo pa ga: 

- rast in delovanje podjetja ali projekta v zadnjih treh letih (dvigovanje dodane vrednosti na 
zaposlenega, rast zaposlovanja v zadnjih treh letih), 

- družbeno odgovorno ravnanje, 
- praksa zaposlovanja, nagrajevanja in odpiranja kariernih možnosti mladim strokovnjakom, 
- povezovanje z okoljem, 
- organiziranje in podpiranje dobrodelnih projektov v mestu in v regiji. 
 

Vrhunskost oz. izjemnost se izkazuje v izjemnem odstopanju od povprečja. 
 

Predlagatelj pripravi utemeljitev, v kateri se navedejo dosežki in zasluge, zaradi katerih se predlaga 
priznanje. 
 
Prejemnika priznanja soglasno izbereta dekan fakultete in direktorica fakultete. 
 

10. PRIZNANJE ZAPOSLENIM PEDAGOŠKIM IN RAZISKOVALNIM SODELAVCEM 

12.  člen 

Fakulteta podeli priznanja zaposlenim in zunanjim pedagoškim oz. raziskovalnim sodelavcem za 
dosežke na področju pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela v preteklem koledarskem letu 
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za dvig kakovosti na pedagoškem in raziskovalnem področju fakultete ter za prepoznaven prispevek 
h krepitvi njenega ugleda. Priznanja se podeljujejo praviloma na svečanem dogodku. 
 
Za ocenjevanje rezultatov visokošolskih učiteljev in sodelavcev na izobraževalnem področju se 
uporabljajo naslednji kriteriji odličnosti: 

- odlično izvajanje pedagoškega procesa, 
- uvajanje pedagoških inovacij,  
- uvajanje interdisciplinarnosti,  
- mentorstvo pri aplikativnih nalogah za gospodarstvo, potrjeno s sporazumom, 
- redna aktualizacija predmetov,  
- gostujoče predavanje na tuji univerzi. 

 
Za ocenjevanje raziskovalcev, ki dosegajo nadpovprečne rezultate na raziskovalnem področju, se 
uporabljajo naslednji kriteriji odličnosti: 

- število pridobljenih temeljnih ali aplikativnih projektov v obdobju ocenjevanja, 

- število pridobljenih projektov, financiranih iz sredstev EU, 

- obseg kvalitetnih znanstvenih publikacij (članki v revijah, ki se po faktorju vpliva uvrščajo v 

prvo polovico po WOS ali Scopus in znanstvene monografije pri mednarodnih založbah s 

seznama ARRS) v obdobju ocenjevanja. 
 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati poleg podatkov o kandidatu tudi podrobno utemeljitev. 

V predlogu se zlasti navedejo uspehi, dosežki in zasluge, zaradi katerih se predlaga podelitev 

priznanja. 

 

 

 

11. PRIZNANJE STROKOVNIM DELAVCEM 

13.  člen  

Za priznanja zaposlenim so lahko predlagani strokovni sodelavci fakultete, ki s svojim delovanjem 
prispevajo k dvigu kakovosti na področju organiziranosti in poslovanja fakultete v preteklem 
koledarskem letu ter za njihov prepoznavni prispevek k večanju ugleda in razvoja fakultete. 
 
Postopek vodi direktor DF, priznanja se podelijo praviloma na svečanem dogodku. 

Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati poleg podatkov o kandidatu tudi podrobno utemeljitev. 

V predlogu se zlasti navedejo uspehi, dosežki in zasluge, zaradi katerih se predlaga podelitev 

priznanja. 

12. OBLIKA LISTIN PRIZNANJ, EVIDENCE IN PODELITEV 

14.  člen 

Priznanje za častni naziv predstavlja listina, ki je podpisana s strani dekana in direktorice ter ima žig 
fakultete.  

Priznanje DOBA PRIHODNOSTI ponazarja kipec uglednega avtorja in priznanje v obliki listine. Na 
sprednji strani podnožja kipca je napis DOBA PRIHODNOSTI in letnica, na zadnji strani so osnovni 
podatki podeljevalca – DOBA Fakulteta. 

15.  člen 

O podelitvi častnih nazivov in priznanj vodi fakulteta posebno evidenco, ki se hrani kot dokumentacija 
trajne vrednosti. 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

Uporabljeni izrazi v tem pravilniku so zapisani v moški slovnični obliki in so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 
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17.  člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat DF. 

               

 
 

Maribor, 16. september 2021 
 
 
 
  Predsednik Senata DOBA Fakultete 
 
  red. prof. dr. Rasto Ovin 


