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Zadeva: Razpis za Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani (UL) in Fakultete za upravo (FU) 
za študijsko leto 2021/2022 
 
 
Spoštovani, 
 
Odbor za nagrade študentom Fakultete za upravo vabi k predlaganju kandidatov za pridobitev 
Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani ali Fakultete za upravo za najboljša zaključna dela, ki 
izrazito presegajo redne študijske zahteve. To po ustaljeni praksi zadnjih let med drugim pomeni, 
poleg formalnih pogojev po univerzitetnem in fakultetnem pravilniku, da je zaključno delo ocenjeno z 
odl (10) ali izjemoma vsaj pd (9).  
 
Rok za oddajo popolne prijave je 10. 9. 2022. Prijave je potrebno predložiti Odboru fakultete, zanj 
Janja Juršič, na e-poštni naslov janja.jursic@fu.uni-lj.si. 
  
V prilogi je seznam diplomantov, ki izpolnjujejo formalne pogoje po pravilih UL in FU, in so zaključno 
delo zagovarjali med 1. 9. 2021 in 10. 6. 2022. Upravičeno obdobje je sicer po Pravilniku FU UL od  1. 
9. 2021 do 31. 8. 2022, zato bo opomnik oz. ponoven poziv z dopolnjenim seznamom diplomantom 
poslan in objavljen 1. 9. 2022.  
 
Prijavo kandidata za Prešernovo nagrado lahko predloži diplomant sam ali mentor, predsednik komisije 
ali član komisije pri zagovoru predlaganega diplomskega dela ali skrbnik študijskega programa ali 
prodekan za študijske zadeve. Prijava mora vsebovati: 

1. dopis (lahko kot e-sporočilo) s predlogom kandidata in dela ter izrecno navedbo, za katero 
Prešernovo nagrado gre: univerzitetno ali fakultetno, 

2. soglasje kandidata, 
3. delo kandidata v elektronski obliki, 
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4. obrazložitev mentorja, 
5. strokovni oceni dela najmanj dveh visokošolskih učiteljev (mentor ne more biti ocenjevalec dela), 

od katerih mora biti eden, če ni že predlagatelj, skrbnik študijskega programa, na katerega je bil 
vpisan diplomant, vsaka ocena naj obsega do 2 strani, 

6. za univerzitetno Prešernovo nagrado še morebitno bibliografijo avtorja (vključno z navedbo 
morebitne objave dela, ki je predlagano za Prešernovo nagrado), s predlogom kvalificiranega 
ocenjevalca, ki ne sme biti mentor ali ocenjevalec po 5. točki tega razpisa in ki se strinja s 
predlogom in bo lahko opravil delo ocenjevanja del v času od predvidoma druge polovice oktobra 
2022 in sredine meseca novembra 2022, 

7. za univerzitetno Prešernovo nagrado je potrebno oddati diplomsko oz. magistrsko delo v skladu 
z oblikovnimi navodili UL ter v tiskanem izvodu, zato bo strokovna služba po 10. 9. 2022 pozvala 
vse predlagane kandidate, da ustrezno oblikujejo zaključno delo.  

 
 
Lep pozdrav,  

 
Predsednik Odbora za nagrade študentom FU 

      izr. prof. dr. Primož Pevcin, l. r. 
 
 
 
Gl. povezavi na pravilnika za: 

• Prešernovo nagrado FU>> (merila za ocenjevanje določena v 4. členu) 
• Prešernovo nagrado UL>> 

 
 
 
 

https://www.fu.uni-lj.si/wp-content/uploads/Referat/Pravilniki/2022-03-23-Pravilnik-o-priznanjih-in-nagradah-najusp-studentom.pdf
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017052315013989/

