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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2013 
 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 

 
Izr. prof. dr. Črtomir Rozman 

 
Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 

 
Izr. prof. dr. Denis Stajnko 

Priznanje za največ objav v revijah z najvišjim impact faktorjem, 
največjo citiranostjo avtorjev in mednarodno odmevnost za 
znanstvena in raziskovalna dela v študijskem letu 2012/2013 

 
Doc. dr. Tomaž langerholc 

 
Priznanje za največ pridobljenih sredstev na domačih in 
mednarodih projektih v študijskem letu 2012/2013 

Katedra za ekološko 
kmetovanje, poljščine, 
vrtnine in okrasne rastline 

Priznanje za največ pridobljenih sredstev na projektih iz 
gospodarstva in ostalih tržnih projektov v študijskem letu 
2012/2013 

 
Katedra za živinorejo 

 
Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 

 
Katedra za genetiko 

 
Priznanje za najboljšega pedagoškega delavca v študijskem letu 
2012/2013  

 
Izr. prof. dr. Karmen Pažek  
Mag. Andrej Vogrin 

 
Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2012/2013 na 1. stopnji 

 
Simona Caf 

 
Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2012/2013 na 2. stopnji 

 
Simon Meško 

  



 
3 

 

PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2014 
 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 

 
Doc. dr. Tomaž Langerholc 

 
Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 

 
Doc. dr. Tomaž Langerholc 

Priznanje za največ objav v revijah z najvišjim impact faktorjem, 
največjo citiranostjo avtorjev in mednarodno odmevnost za 
znanstvena in raziskovalna dela v študijskem letu 2013/2014 

 
Katedra za živinorejo 

 
Priznanje za največ pridobljenih sredstev na domačih in 
mednarodih projektih v študijskem letu 2013/2014 

Katedra za ekološko 
kmetovanje, poljščine, 
vrtnine in okrasne rastline 

Priznanje za največ pridobljenih sredstev na projektih iz 
gospodarstva in ostalih tržnih projektov v študijskem letu 
2013/2014 

 
Katedra za biosistemsko 
inženirstvo 

 
Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 

Katedra za ekološko 
kmetovanje, poljščine, 
vrtnine in okrasne rastline 

 
Priznanje za najboljšega pedagoškega delavca v študijskem letu 
2013/2014  

 
Doc. dr. Marjan Janžekovič 

 
Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2013/2014 na 1. stopnji 

 
Lara Škof 

 
Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2013/2014 na 2. stopnji 

 
Mateja Felicijan 

 
Priznanje za odmevne športne dosežke študentov 

Nejc Gazvoda 
Domen Kugl 
Miha Ritonja 

 
Zahvala za strokovno sodelovanje na področju gospodarstva 
 

 
Cinkarna d.d. 
KNAUF Insulation d.o.o.  

 
Zahvalo za dolgoletno odlično sodelovanje in pomoč pri razvoju 
fakultete 

 
Jože Merkuš 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2015 
 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 

Prof. dr. Branko Kramberger 

 
Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 

Doc. dr. Tomaž Langerholc 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na  
katedro 

Katedra za ekološko 
kmetovanje, poljščine, 
vrtnine in okrasne rastline 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 

Katedra za mikrobiologijo, 
molekularno biologijo, 
biokemijo in biotehnologijo 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega učitelja v študijskem letu 2014/2015  
 

 
Prof. dr. Tatjana Unuk 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega sodelavcaa v študijskem letu 2014/2015  
 

 

Mag. Maša Primec 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo  
 

/ 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo  
 

Jožica Krajnc 
Marijan Brunec 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2014/2015 na 1. stopnji 
 

Špela Pertinač 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2014/2015 na 2. stopnji 
 

Lucija Turnšek 

Priznanje študentu za dolgoletno sodelovanje na področju 
obštudijskih dejavnosti 
 

Vid Šajher 

Priznanje študentu za vestno delo na področju obštudijskih 
dejavnosti 
 

Tanja Močenik 

Zahvala za strokovno sodelovanje na področju gospodarstva 
 
 

Združenje pridelovalcev 
sladkorne pese Slovenije 

Zahvala za dolgoletno sodelovanje  
 
 

Kmetija Majerič 

Zahvala za dolgoletno odlično sodelovanje  
 
 

Čebelarska zveza društev 
Maribor 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2016 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Doc. dr. Janja Kristl 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 
 

Prof. dr. Dejan Škorjanc 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na  
katedro 
 

Katedra za živinorejo 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 
 

Katedra za živinorejo 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega učitelja v študijskem letu 2015/2016  
 

Prof. dr. Karmen Pažek 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega sodelavcaa v študijskem letu 2015/2016  
 

Mag. Maša Primec 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo  
 

Klavdija Rauter 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo  
 

Robert Sajko 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. Letu 
2015/2016 na 1. stopnji 
 

Nena Kotnik 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2015/2016 na 2. stopnji 
 

Marinka Brglez Sever 

Priznanje študentu za izjemne dosežke na področju obštudijskih 
dejavnosti 
 

Matija Šenveter 

Zahvala za strokovno sodelovanje na področju gospodarstva 
 
 

Radenska d.d. 

Zahvala za dolgoletno sodelovanje  
 
 

Mojstrska kmetija Lah 

Posebna zahvala za izjemno uspešno sodelovanje s fakulteto 
 
 

RIS Rakičan 
Občina Hoče - Slivnica 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2017 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Prof. dr. Franc Bavec 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 
 

Izr. prof. dr. Tomaž 
Langerholc 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na  
katedro 
 

Katedra za botaniko in 
fiziologijo rastlin 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 
 

Katedra za botaniko in 
fiziologijo rastlin 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega učitelja v študijskem letu 2016/2017  
 

Prof. dr. Karmen Pažek 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega sodelavcaa v študijskem letu 2016/2017  
 

Mag. Maša Primec 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo  
 

Jožica Lončarič Repa 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo  
 

Peter Kovačec 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. Letu 
2016/2017 na 1. stopnji 
 

Valentin Gorjanc 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2016/2017 na 2. stopnji 
 

Neža Grabnar Dobnikar 

Priznanje študentu za izjemne dosežke na področju obštudijskih 
dejavnosti 
 

Andrej Perko 
Saša Planinšec 

Zahvala za strokovno sodelovanje 
 
 

Jahalni klub Kasco Svečina 

Zahvala za dolgoletno sodelovanje  
 
 

Mojstrska kmetija Mastnak 

Posebna zahvala za izjemen prispevek pri razvoju fakultete 
 
 

Mag. Aleksander Kravos 
Mag. Ivo Mikluš 

  



 
7 

 

PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2018 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Mag. Maksimiljan Brus 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 
 
 

Izr. prof. dr. Tomaž 
Langerholc 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na  
katedro 

K. za ekološko kmetovanje, 
poljščine, vrtnine in okrasne 
rastline 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 

K. za ekološko kmetovanje, 
poljščine, vrtnine in okrasne 
rastline 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega učitelja v študijskem letu 2017/2018  

Viš. pred. mag. Andrej Vogrin  

 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega 
visokošolskega sodelavcaa v študijskem letu 2017/2018  
 

Mag. Maša Primec 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo  
 

Jožica Črešnik 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo  
 

Jelica Ornik 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2017/2018 na 1. stopnji 
 

Ana Starman 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2017/2018 na 2. stopnji 
 

Špela Pertinač 

Priznanje študentu za izjemne dosežke na znanstveno-
raziskovalnem delu 
 

Nikolina Mesarec 

Zahvala študentu za izjemno delo na področju obštudijskih 
dejavnosti 
 

Laura Lepej 

Zahvala za strokovno sodelovanje na področju gospodarstva  
 
 

ŽIPO Lenart d.o.o. 

Zahvala za dolgoletno odlično sodelovanje s fakulteto 
 
 

Dr. Igor Vojtic 

Posebno priznanje za dosežke študentov Sara Ornik 

Žan Mongus 
Erik Rihter 
Gašper Fridrih 
Benjamin Založnik 
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Jakob Šafarič 
Luka Šelih 
Peter Bernad 
Maric Rašl 
Aljaž Zajc 
Kristjan Polović 
Jernej Mlinarič 
Rok Friš 
Andrej Perko 
Marko Mramor 

Posebna zahvala za izjemen prispevek pri razvoju fakultete Dr. Stanislav Berčič 
Prof. dr. Jernej Turk 
Prof. dr. Franc Bavec 
Prof. dr. Dejan Škorjanc 
Sara Ornik 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2019 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Izr. prof. dr. Janja Kristl 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela 
 

Red. prof. dr. Aleš Gregorc 

Priznanje za izjemne rezultate na strokovnem področju  
 
 

Katedra za biosis. inženirstvo 

Priznanje za skupno največ pridobljenih sredstev na projektih na 
člana katedre 
 

Katedra za fitomedicino 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega pedagoškega 
delavca v študijskem letu 2018/2019 
  

 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo  
 

Marijan Sirk 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo  
 

/ 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2018/2019 na 1. stopnji 
 

Špela Celcar 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2018/2019 na 2. stopnji 
 

Andrej Perko 

Priznanje študentu za izjemne dosežke na znanstveno-
raziskovalnem delu 
 

/ 

Zahvala študentu za izjemno delo na področju obštudijskih 
dejavnosti 

Anja Pečoler 
Kristjan Čeh 
Ekipa FieldRobot 

Zahvala za dolgoletno odlično sodelovanje s fakulteto 
 
 

Mojstrska kmetija Albert 
Kocbek 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2020 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Viš. pred. dr. Peter Berk 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno 
odmevnost znanstvenega in raziskovalnega dela  

Red. prof. dr. Aleš Gregorc 

Priznanje za izjemne rezultate na strokovnem področju  
  

Peter Kramer 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega pedagoškega 
delavca v študijskem letu 2020/2021   

Mag. Maša Pintarič  
 

Priznanje nepedagoškemu delavcu za dolgoletno vestno in skrbno 
delo   

Lidija Ornik 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo   

Andreja Jus 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 1. stopnji  

Anja Preložnik 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 2. stopnji  

Martin Kozmos 

Priznanje dr. Avrelije Cencič  
  

Dr. Maksimiljan Brus 

Zahvala za dolgoletno sodelovanje na področju obštudijskih 
dejavnosti   

Anja Žnidar 

Zahvala Študentskega sveta pedagoškemu delavcu 
  

Mag. Andrej Vogrin 

Zahvala za dolgoletno odlično sodelovanje s fakulteto 
  

Mojstrska kmetija Aleša 
Kotnika 

Zahvala za dolgoletno delo na FKBV UM 
 
 

Moharem Radovič 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2021 
Priznanje za objavo v najvišje rangirani reviji v bazi Web of Science 
 
 

Viš. pred. dr. Andrej Paušič 

Priznanje za največjo citiranost avtorja in mednarodno odmevnost 
znanstvenega in raziskovalnega dela  

Red. prof. dr. Aleš Gregorc 

Priznanje za izjemne dosežke na strokovnem področju v letu 2021  
 

Katedra za mikrobiologijo, 
molekularno biologijo, 
biokemijo in biotehnologijo 

Priznanje za najbolje ocenjenega redno zaposlenega pedagoškega 
delavca v študijskem letu 2020/2021   

Izr. prof. pr. Miran Lakota  
Dr. Maša Pintarič  
 

Priznanje delavcu na posestvu fakultete za dolgoletno vestno in 
skrbno delo   

Irena Mušič 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 1. stopnji  

Blaž Jelen 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 2. stopnji  

Tina Kep 

Priznanje dr. Avrelije Cencič  
  

Klavdija Poklukar 

Zahvala za dolgoletno sodelovanje na področju obštudijskih 
dejavnosti  
Člani študentske skupine, ki so sodelovali na Obštudijskem 
projektu Razvoja avtonomnega poljedelskega robota FarmBeast in 
poteka pod vodstvom Katedre za biosistemsko inženirstvo: 
 

Urban Kenda 
Miha Kajbič 
Gregor Popič 
Domen Toš 
Erik Voh 
Valentin Podkrižnik 
Kristijan Polovič 
Aljaž Zajc 
Erik Rihter 
Rok Friš 
Peter Bernad 

Zahvala za dolgoletno odlično sodelovanje s fakulteto 
  

Mojstrska kmetija Štefana 
Cigüta 

Priznanje študentu za promocijo fakultete 
  

Mitja Lobnik 
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PRIZNANJA IN NAGRADE FKBV V LETU 2022 
Priznanje raziskovalcu za izjemne dosežke na znanstveno 
raziskovalnem področju  
 

Doc. dr. Jurij Rakun 

Priznanje za izjemne dosežke na področju sodelovanja z 

gospodarstvom 

Prof. dr. Mario Lešnik 

Priznanje dekana za mednarodno prepoznavnost 
 

Prof. dr. Aleš Gregorc 

Priznanje za strokovno delo pri razvoju fakultete 
 

Meta Pivec 
Tjaša Vukmanič 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 1. stopnji  

Laura Štebih  
Maja Munda 

Priznanje študentu za izjemen študijski uspeh v štud. letu 
2020/2021 na 2. stopnji  

Nina Tojnko  

Maja Bensa 

 

Priznanje dr. Avrelije Cencič  
  

Dr. Klavdija Poklukar 
Žnidaršič 

Zahvala študentu za izjemno delo na področju obštudijskih 

dejavnosti  

Tina Lešnik 

Zahvala posameznikom in institucijam za uspešno sodelovanje s 

fakulteto 

MMC KIBLA 
Izidor Golob 

Zahvala za uspešno sodelovanje s Fakulteto Mag. Biserka Donik Purgaj 
 

Priznanje ''Zlati klas''  

za življenjski doprinos h kakovosti in ugledu Fakultete 

Doc. dr. Marjan Janžekovič 

Zahvala dekana kmetijskemu gospodarstvu za sodelovanje s 

Fakulteto 

Mojstrska kmetija Veber 

 


