
Na podlagi 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB10), Uradni list RS, št. 

46/2012) in sklepa 24. redne seje Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z dne 

31.1.2013 je Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru na 28. redni seji, dne 23. 5. 

2013 sprejel 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU MIKLOŠIČEVIH NAGRAD 

 IN MIKLOŠIČEVIH PRIZNANJ  

FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE  V MARIBORU 

Splošne določbe 

1. člen  
(namen pravilnika) 

(1) Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: fakulteta) želi s 

podeljevanjem nagrad in priznanj vzpodbuditi kakovost znanstvenoraziskovalnega 

dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter študentov do zaključene 2. bolonjske 

stopnje izobrazbe. 

2. člen  
(vsebina pravilnika) 

(1) Ta pravilnik določa postopek in merila za sprejem in ocenjevanje del ter sestavo in 

naloge Komisije za podelitev nagrad in priznanj Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru. 

(2) Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru podeljuje: 

- Miklošičevo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in 

- Miklošičevo priznanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 

3. člen  
(namen podeljevanja nagrad in priznanj) 

(1) Miklošičevo nagrado podeljuje fakulteta visokošolskim učiteljem in sodelavcem kot 

posebno priznanje za izjemne uspehe, zasluge in dosežke na znanstveno-

raziskovalnem področju ali za dosežke, ki so pomembno prispevali k uveljavitvi, 

razvoju in ugledu fakultete.  



(2) Miklošičevo priznanje podeljuje fakulteta študentom do zaključene 2. bolonjske 

stopnje izobrazbe za najboljše magistrske naloge. S tem želi fakulteta spodbujati 

kakovost znanstvenoraziskovalne dejavnosti študentov.  

4. člen  
(Komisija za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanja Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru) 

(1) Postopke za podelitev Milošičeve nagrade in Miklošičevega priznanja vodi Komisija 

za podelitev Miklošičeve nagrade in priznanja Filozofske fakultete Univerze v 

Mariboru (v nadaljevanju: Komisija), ki jo na predlog dekana potrdi Senat Filozofske 

fakultete Univerze v Mariboru. 

5. člen  
(sestava in mandat članov Komisije) 

(1) Komisijo sestavljajo prodekan za znanstvenoraziskovalno delo, ki ji predseduje in je 

njen član po funkciji, štirje visokošolski učitelji ter sodelavci, ki jih imenuje dekan 

fakultete in dva predstavnika študentov, ki ju imenuje prodekan študent. 

(2) Visokošolski učitelji in sodelavci se imenujejo za mandatno dobo štirih (4) let, 

predstavnika študentov pa za dobo enega  (1) leta. 

(3) Članom Komisije lahko predčasno preneha mandat, če izgubijo naziv ali jim je 

prenehalo delovno razmerje na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru oz. 

predstavnikom študentov, če izgubijo status študenta. 

(4) Seje sklicuje in vodi predsednik Komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 

Seja je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov komisije. Komisija 

sprejema sklepe z večino glasov članov. O delu komisije poroča predsednik komisije 

ob podelitvi nagrad. 

Miklošičeva nagrada 

6. člen  
(prejemnik nagrade) 

(1) Miklošičevo nagrado lahko prejmejo: 

- visokošolski učitelji, ki so v preteklem študijskem letu sodelovali pri pedagoškem in 

raziskovalnem delu na fakulteti in 



- visokošolski sodelavci, ki so v preteklem študijskem letu sodelovali pri pedagoškem 

in raziskovalnem delu na fakulteti. 

7. člen  
(število in namen podelitve nagrad) 

(1) Miklošičeva nagrada se lahko vsako leto podeli največ enemu (1) visokošolskemu 

učitelju oz. sodelavcu za njegovo izredno kakovostno delo na znanstvenem področju 

in za izjemno sodelovanje s študenti. 

8. člen  
(predlog za podelitev nagrade) 

(1) Predloge za podelitev Miklošičeve nagrade lahko komisiji posredujejo dekan 

fakultete, posamezni oddelki ali člani oddelkov fakultete in Študentski svet 

fakultete. 

(2) Predlogi morajo biti podani pisno in morajo vsebovati naslednje podatke: ime in 

priimek ter  naziv kandidata, ime in priimek in  naziv predlagatelja, eventualni 

sklep organa  ter utemeljitev predloga.  

(3) Predlogi se posredujejo Komisiji do 1. septembra tekočega leta, v katerem se 

podeljuje Miklošičeva nagrada. 

(4) Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge. 

(5) Komisija o prispelih predlogih glasuje tako, da najprej glasuje o vseh prispelih 

predlogih, v drugem krogu glasovanja pa se odloča med kandidatoma, ki sta se 

uvrstila na prvi dve mesti. 

(6) Komisija svojo odločitev predlaga Senatu fakultete v potrditev. 

Miklošičevo priznanje 

9. člen  
(obrazložitev predloga) 

(1) Obrazložitev predloga za kandidata mora vsebovati: ime in priimek kandidata, ime 

in priimek ter znanstveni naziv mentorja, naslov in kratko oznako vsebinske 

usmeritve dela ter  znanstvene aktualnosti dela. Mentorji  so  lahko samo 

habilitirani redni profesorji,  izredni profesorji ter docenti.    

(2) Za Miklošičevo priznanje se lahko potegujejo tudi nemagistrske raziskovalne naloge, 

če ustrezajo vsem merilom za ocenjevanje in če so predložene po sicer veljavnem 



postopku. V vsakem primeru študentje izberejo temo v sodelovanju z mentorjem, ki 

redno spremlja njihovo delo.     

10. člen  
(objava razpisa) 

(1) Razpis za prihodnje leto se objavi vsako leto 30. novembra.  Razpis vsebuje rok, do 

katerega morajo biti dela oddana, pogoje za sodelovanje na razpisu in kriterije za 

izbiro nagrajencev. 

11. člen  
(podelitev priznanj študentom) 

(1) Komisija podeli največ  12 priznanj, pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi 

ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Filozofski fakulteti 

UM. 

(2) Miklošičevo priznanje se podeli študentom za samostojna magistrska ali druga 

raziskovalna dela, ki so izdelana v času do zaključene 2. bolonjske stopnje 

izobrazbe in so predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito 

presegajo redne študijske zahteve. 

(3) Posamezen študent lahko dobi v času do zaključene 2. bolonjske stopnje samo eno 

univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.   

12. člen  
(merila za ocenjevanje raziskovalnih del) 

(1) Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja: 

- jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez 

- znanstvena odličnost  

- širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe 

- poznavanje domače in tuje strokovne in znanstvene literature ter doslednost pri 

njenem navajanju 

- razčlenjevalna temeljitost 

- izvirnost  naloge in morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi 

- zmogljivost oblikovanja besedila ter jezikovna kultura 

(2) Navedena merila omogočajo tudi razmejevanje opravljenega dela od običajnih 

študijskih nalog. Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci smiselno prilagodijo 

glede na posebnosti ocenjevanega dela. 



13. člen  
(predložitev del) 

(1) Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, vsako leto 

najpozneje do 1. septembra na naslov fakultete. Delo strokovno ocenita dva 

visokošolska učitelja, ki ju določi komisija. Mentor kot ocenjevalec dela ne sme 

sodelovati. Ocenjevalca izročita ocenjena dela komisiji, ki jih obravnava, uskladi 

merila, predlaga nagrade in vrstni red. 

Podelitev Miklošičeve nagrade in priznanja 

14. člen  
(odločanje o predlogih) 

(1) O prejemnikih Miklošičeve nagrade in Miklošičevega priznanja odloči Komisija, 

potrdi pa jih Senat fakultete s sklepom. 

(2) Predlogi morajo biti podani s pisno utemeljitvijo. 

15. člen  
(slovesna podelitev Miklošičeve nagrade in priznanja) 

(1) Miklošičeva nagrada in priznanja se podelijo vsako leto ob rojstnem dnevu Frana 

Miklošiča, 20. novembra. Nagrado in priznanja podeli dekan fakultete. 

(2) O podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanj vodi fakulteta posebno Knjigo 

Miklošičevih nagrad in priznanj FF UM, v katero se vpišejo podatki o nagrajencu in 

datum sklepa pristojnega organa fakultete o podelitvi nagrade in priznanja. 

(3) Knjigo Miklošičevih nagrad in priznanj FF UM hrani fakulteta kot listino trajne 

vrednosti. Knjiga mora biti javno dostopna. 

16. člen  
(nagrada in priznanje) 

(1) Miklošičevo nagrado predstavljata listina in kipec. 

(2) Nagrajenec Miklošičevega priznanja prejme listino. 



17. člen  
(objava imen nagrajencev) 

(1) Komisija poskrbi, da se javno objavijo imena nagrajencev, naslovi njihovih del ter 

mentorji. Če nagrajenec svoje delo objavi, mora navesti, da je bilo in kdaj je bilo 

delo nagrajeno z Miklošičevo nagrado oz. priznanjem. 

18. člen  
(sredstva za podelitev nagrad in priznanj) 

(1) Vir in višino sredstev za Miklošičeve nagrade in priznanja določi Poslovodni odbor 

Filozofske fakultete UM.  

Končna določba 

19. člen  
(veljavnost pravilnika) 

(1) Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat Filozofske fakultete 

Univerze v Mariboru, uporablja pa se od razpisa za študijsko leto 2013/14 dalje. 

Objavi se na oglasni deski in na spletnih straneh fakultete. 

 

 

 

 Dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 

 red. prof. dr. Marko Jesenšek  


