Na podlagi 113. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za šport je senat Fakultete
za šport, na svoji seji dne 4. 6. 2014 sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH
FAKULTETE ZA ŠPORT

1. člen
S tem pravilnikom se urejajo vrsta priznanj, merila za izbor priznanj in postopek za dodelitev
priznanj Fakultete za šport (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) delavcem in študentom
fakultete ter drugim, za delo in posebne zasluge pri razvoju in uveljavitvi fakultete doma in v
mednarodnem prostoru.

I.

PRIZNANJA
2. člen

Priznanja fakultete so:
1/ Zlati medaljon z listino
2/ Srebrni medaljon z listino
3/ Bronasti medaljon z listino
4/ Listina – priznanje za uspešno delo
5/ Ulagovo priznanje
6/ Šturmovo priznanje
7/ Priznanje za študijsko uspešnost
8/ Listina – priznanje za uspešno sodelovanje
3. člen
Zlati, srebrni in bronasti medaljoni (premera 1,2 cm) so obeski v obliki kolajne z logotipom
fakultete. Na hrbtni strani je vtisnjen napis: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, leto
podelitve in številka medaljona.
Medaljon je obešen na traku slovenske trobojnice, s posebno zlato, srebrno ali bronasto
priponko, na kateri je napis: Slovenija.
Listina k medaljonu potrjuje lastništvo medaljona in daje prejemniku pravico javnega nošenja
in uporabe.
Listine – priznanja za uspešno delo in uspešna sodelovanja so velikosti A3 formata,
umetniško oblikovana in vsebujejo napis: Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, tekst

»Priznanje za uspešno delo« ali »Priznanje za uspešno sodelovanje«, ime in priimek ali ime
institucije ali organizacije, datum podelitve.

A/

Častno priznanje
4. člen

Častno priznanje fakultete je zlati medaljon z listino.

Zlati medaljon z listino praviloma lahko prejme le upokojeni učitelj, ki izpolnjuje najmanj pet
izmed naštetih pogojev:
a)
b)
c)
d)

da s svojo osebnostjo užival nesporni ugled doma in v svetu;
da se je s svojim znanstvenim in publicističnim delom uveljavil doma in v svetu;
da se je s svojim strokovnim in pedagoškim delom uveljavil doma in v svetu;
da ima že vsaj eno od pomembnih državnih ali družbenih priznanj in to: slovensko
državno odlikovanje, Bloudkovo nagrado, Zlato plaketo Univerze v Ljubljani, nagrado
ministrstev, ki so pristojna za izobraževanje, visoko šolstvo, šport ali zdravje ali kakšno
drugo republiško nagrado enake veljave ali kakšno drugo mednarodno nagrado ali
priznanje primerljive ravni;
e) da je bistveno pripomogel k uveljavitvi Univerze v Ljubljani v slovenskem in
mednarodnem prostoru;
f) da je bistveno pripomogel k uveljavitvi fakultete v slovenskem in mednarodnem
prostoru;
g) da je z opravljanjem strokovnih ali organizacijskih nalog v športu pomembno prispeval k
razvoju slovenskega športa.
Zlati medaljon se izjemoma lahko dodeli posthumno tudi osebi, ki je poučevala na Fakulteti
za šport, izpolnjevala navedene pogoje iz prejšnjega odstavka, ter predano opravljala
pedagoško in mentorsko delo.

B/

Priznanja za opravljeno delo
5. člen

Priznanja za opravljeno delo so:
1/

Srebrni medaljon z listino
Srebrni medaljon z listino lahko prejme pedagoški delavec fakultete ob upokojitvi, če
je bil na fakulteti zaposlen vsaj petindvajset let.

2/

Bronasti medaljon z listino
Bronasti medaljon z listino lahko prejme pedagoški delavec fakultete ob upokojitvi,
če je bil na fakulteti zaposlen vsaj petnajst let.

3/

Priznanje za uspešno delo
Listino – priznanje za uspešno delo se lahko dodeli delavcu fakultete za določeno
uspešno opravljeno funkcijo ali določeno delo na fakulteti.

C/

Priznanja za študente in diplomante fakultete

6. člen
Priznanja za študente in diplomante fakultete so poimenovana po dveh pokojnih učiteljih
fakultete, zaslužnem profesorju Dragu Ulagi in prof. dr. Jožetu Šturmu, ki sta s svojim delom
in ugledom izjemno prispevala k razvoju fakultete in njeni uveljavitvi doma in v svetu.

7. člen
1/

Ulagovo priznanje
Ulagovo priznanje lahko prejme uspešen študent ali diplomant fakultete, ki se je v
preteklem študijskem letu izkazal s strokovnimi prispevki na področju športa ali z
vrhunskimi športnimi dosežki.

2/

Šturmovo priznanje
Šturmovo priznanje lahko prejme uspešen študent ali diplomant fakultete, ki se je v
preteklem študijskem letu izkazal z nadpovprečno znanstveno ustvarjalnostjo.

Vsako študijsko leto se študentom in diplomantom fakultete podeli največ po eno priznanje
vsake vrste.

3/

Priznanje za študijsko uspešnost
Vsako leto to priznanje prejmejo študentje, ki so na posameznih študijskih programih
dosegli najvišji povprečni učni uspeh.
Priznanje se podeli v obliki praktične nagrade.

D/

Priznanje za uspešno sodelovanje

8. člen

Fakulteta lahko podeli priznanje – listino za uspešno sodelovanje - zunanjim znanstvenim in
pedagoškim delavcem ali strokovnjakom, ki sodelujejo s fakulteto, organizatorjem na
področju športa ali institucijam in organizacijam iz države in tujine, za uspešno sodelovanje s
fakulteto, ki je prispevalo k povečanju ugleda fakultete doma in v mednarodnem prostoru.
9. člen
Delavec fakultete, ki je že prejel zlati medaljon z listino, ne more prejeti še priznanj nižjega
ranga, določenih v 5. členu tega pravilnika.

II.

POSTOPEK ZA DODELITEV PRIZNANJ

10. člen
Kandidature za priznanja fakultete, ki so določena s tem pravilnikom, lahko podajo Komisiji
za priznanja fakultete posamezne organizacijske enote fakultete, dekan, prodekana in
študentski svet fakultete najkasneje do 15. marca vsako leto.
Kandidaturo predlagatelj kandidature vloži v pisni obliki. Kandidatura mora vsebovati :
- ime in priimek predlaganega kandidata,
- navedbo, za katero od priznanje se predlaga kandidata,
- utemeljitev kandidature
11. člen
Komisija za priznanja fakultete obravnava kandidature ter oblikuje predloge za posamezne
vrste priznanj za obravnavo in sprejem najkasneje na senatu fakultete v mesecu juliju.
Senat fakultete sprejema odločitev o priznanjih z večino glasov vseh članov senata fakultete.

12. člen
O prejemnikih priznanj vodi evidenco kadrovska služba fakultete v posebni knjigi priznanj.

Kadrovska služba fakultete tudi arhivira zapisnike Komisije za priznanja fakultete.

13. člen
Priznanja fakultete se praviloma podeljujejo vsako leto na posebni slovesnosti ob »Dnevu
Fakultete za šport« ali na posebni fakultetni slovesnosti ob »Tednu Univerze v Ljubljani »
Priznanja fakultete prejemnikom priznanj podeljuje dekan fakultete.

II.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Ob posebnih slovesnih priložnostih ali obletnicah, ki jih praznuje Fakulteta za šport , lahko
fakulteta posameznikom , društvom, organizacijam ali institucijam , ki so pomembno
prispevali(-e) k uspešnemu delovanju fakultete ali so dobro sodelovali(- e) s fakulteto
podeljuje tudi priložnostna priznanja.

15. člen
Ta pravilnik ali njegove spremembe in dopolnitve začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme
senat fakultete.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, ki se objavi v obliki prečiščenega besedila, preneha veljati
pravilnik o Priznanjih Fakultete za šport sprejet na seji senata fakultete dne 3.10. 2010.
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DEKAN
Prof. dr. Milan Žvan

