
  

 
 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18 in 
66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21, 97/21, 159/21, 162/21, 
163/21 – popr. in 202/21), Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani (UL) z dne 16. 11. 2021, 
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 24. 9. 2013, 
30. 6. 2015, 27. 9. 2016, 26. 3. 2019 in 16. 6. 2020 ter 30. člena Pravil Fakultete za upravo z dne 25. 
8. 2021, je Senat Fakultete za upravo na svoji 27. seji, dne 23. 3. 2022 sprejel 

 
PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH NAJUSPEŠNEJŠIM ŠTUDENTOM 

 
1. člen 

(vsebina/predmet pravilnika ter namen in cilji) 
 
(1) S tem pravilnikom Fakulteta za upravo (v nadaljnjem besedilu: FU) Univerze v Ljubljani (v 

nadaljnjem besedilu: UL) ureja vrsto nagrad ter priznanj za najboljša dela študentov FU in UL 
ter merila in postopke za izbor najboljših del in najuspešnejših študentov in diplomantov na 
njenih dodiplomskih in magistrskih študijskih programih ter delovanje Odbora za nagrade 
študentom (v nadaljevanju: Odbor).  

 
(2) FU s podeljevanjem nagrad in priznanj za najboljša dela študentov fakultete in za najuspešnejše 

študente spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in študijske dejavnosti študentov ter 
prispeva k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne institucije.  

 
2. člen  

    (vrste nagrad in priznanj) 
 

(1) FU v posameznem študijskem letu vodi postopke za podelitev nagrad in priznanj UL: 
1. Prešernova nagrada UL za najboljša zaključna dela študentov UL do zaključene 2. bolonjske 

stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija; 
2. svečana listina UL za študente prve in druge stopnje za najboljše študijske dosežke; 
3. priznanje UL za posebne dosežke študentov, ki se podeljujejo za enkratne izjemne dosežke 

oz. okrogle obletnice ponavljajočih se dogodkov, ki jih sooblikujejo študentje. 
 
(2) FU v posameznem študijskem letu razpisuje oz. podeljuje nagrade in priznanja FU: 

1. Prešernova nagrada fakultete za najboljša zaključna dela študentov FU do zaključene 2. 
bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija; 

2. nagrade in priznanja za najuspešnejše študente za najuspešnejšega študenta letnika 
programa; 

3. nagrade in priznanja za najuspešnejše diplomante programov; 
4. nagrade in priznanja študentom za poseben prispevek fakulteti. 
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3. člen 
     (sestava in imenovanje ter pristojnosti Odbora) 

 
(1) Odbor ima najmanj šest članov, tj. štiri visokošolske učitelje z vseh kateder fakultete, 

predstavnika referata FU in predstavnika študentov.  
 

(2) Predsednika in člane Odbora iz vrst visokošolskih učiteljev imenuje senat na predlog dekana 
FU, člane pa lahko predlaga tudi Odbor sam. Način volitev predstavnika študentov v odbor 
določi in izvede Študentski svet FU. Mandat visokošolskih učiteljev FU določi senat, mandat 
predstavnika študenta pa traja eno leto oz. do določitve novega predstavnika. Člani so lahko 
po preteku mandata ponovno imenovani. 
 

(3) Odbor obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na sejah, ki jih sklicuje in vodi 
predsednik odbora. Seja je sklepčna, če je na njej navzoča večina članov, sklepi pa so sprejeti 
z večino glasov navzočih članov odbora. Skliče se lahko tudi dopisna seja. 

 
(4) Odbor ima naslednje pristojnosti: 

• priprava letnih razpisov za Prešernovo nagrado FU oz. UL, svečano listino UL za 
najboljše študijske dosežke in priznanja UL za posebne dosežke ter nagrad oz. priznanj 
študentom za poseben prispevek fakulteti, 

• obravnava predlogov del študentov za Prešernovo nagrado FU oz. UL, svečano listino 
UL za najboljše študijske dosežke, priznanja UL za posebne dosežke ter nagrade oz. 
priznanja študentom za poseben prispevek fakulteti ter najuspešnejše študente letnikov 
programov in diplomante programov in pripravo predlogov prejemnikov za obravnavo 
na Senatu FU oz. na UL, 

• objava prejemnikov in podelitev nagrad in priznanj na FU po sklepih Senata FU, 
• z navedenimi pristojnostmi nagrajevanja študentov povezane naloge, npr. promocija ciljev 

in namenom nagrajevanja in razvoja FU.  
 

4. člen 
(merila in postopek za Prešernovo nagrado za zaključna dela UL oz. FU) 

 
(1) Merila za ocenjevanje predloženih diplomskih in magistrskih del za Prešernovo nagrado UL 

oz. FU za zaključno delo dodiplomskega ali magistrskega programa so: 
• povprečna ocena izpitov na celotnem programu najmanj 8,5, 
• jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez, 
• znanstvena odličnost in uporabna vrednost, 
• širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost izvedbe, 
• poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju, 
• razčlenjevalna temeljitost, 
• samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (objava), 
• zmogljivost oblikovanja besedila in ustrezen nivo jezikovne kulture slovenščine. 

 
(2) Prijavo kandidata za Prešernovo nagrado lahko predloži diplomant sam ali mentor, predsednik 

ali član komisije pri zagovoru ali skrbnik študijskega programa ali prodekan za študijske zadeve 
v soglasju z diplomantom oz. mentorjem. 
 

(3) Prijava se predloži na temelju javnega razpisa Odbora do 10. 9. za dela, uspešno zagovarjana 
od 1. 9. prejšnjega do 31. 8. tekočega leta. Razpis se objavi na spletnih straneh FU, lahko pa 
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tudi po e-pošti mentorjem in predsednikom komisij ter prodekanu in drugače. Isto delo se ne 
more predlagati za pridobitev univerzitetne in fakultetne nagrade. Rok za predložitev 
predlogov določi Odbor tako, da se lahko morebitni predlogi za Prešernovo nagrado UL 
obravnavajo na Senatu FU, preden se predložijo UL do 10. 10. 

 
(4) Prijava mora vsebovati: 

• delo kandidata v elektronski obliki, 
• obrazložitev mentorja in strokovni oceni dela najmanj dveh drugih visokošolskih učiteljev 

od katerih mora biti eden, če ni že predlagatelj, skrbnik študijskega programa, upoštevaje 
merila iz prvega odstavka tega člena. (So)mentor ne more biti ocenjevalec. 

 
(5) Senat FU izbere največ enega nagrajenca na posamezen program.  

 
(6) Delom, ki so bila predložena Komisiji za Prešernove nagrade študentom UL, pa niso bila 

uvrščena med nagrajena, se podeli Prešernova nagrada FU, za kar ne velja omejitev po 
prejšnjem odstavku tega člena. 

 
(7) Prešernovo nagrado FU sestavlja diploma z gravirano Prešernovo podobo in denarna nagrada 

v višini 1/2 univerzitetne Prešernove nagrade UL, lahko pa tudi knjižna ali sorodna nagrada. 
 
(8) Mentorju, ki je mentoriral zaključno delo diplomanta, ki je za to delo prejel Prešernovo 

nagrado, dekan izda priznanje.   
 

5. člen 
 (merila in postopek za podelitev svečane listine za študente prve in druge stopnje 

Univerze v Ljubljani za najboljše študijske dosežke ter priznanja Univerze v Ljubljani 
za posebne dosežke) 

 
(1) Merila za podelitev svečane listine UL za študente za najboljše študijske dosežke so: 

• povprečna ocena vseh izpitov na programu najmanj 9,0; 
• mednarodna izmenjava (študij) na tuji univerzi; 
• dosežki na strokovnih tekmovanjih, razpisih in objava strokovnih del; 
• status študenta športnika ali kulturnika in povezani dosežki; 
• drugi posebni dosežki pri študijskih ali obštudijskih dejavnostih. 
 

(2) FU lahko predlaga enega študenta ob vpisu do 1.000 študentov ali dva ob vpisu 1.001 do 2.000 
vpisanih študentov do 30. 10. v letu pred podelitvijo. Predlagani kandidat mora imeti status 
študenta najmanj do 30. 9. v letu pred vložitvijo predloga za podelitev svečane listine za 
študente za najboljše študijske dosežke.    

 
(3) Odbor objavi razpis za podajo predlogov praviloma do 31. 1. za predhodno študijsko leto, v 

katerem določi rok za predložitev kandidatov, ustrezne predloge pa poda v potrditev Senatu 
FU praviloma na marčevski seji ter jih posreduje pristojni komisiji UL do roka, ki ga določi 
Univerza v Ljubljani. 

 
(4) Predlagatelj kandidata je lahko tisti, ki je habilitiran v nazivu docent, izredni profesor ali redni 

profesor oz. ima ustrezen naziv znanstvenih delavcev UL v skladu z merili UL.  
 

(5) Predlagatelj pripravi kratko pisno utemeljitev po merilih iz prvega odstavka tega člena. 
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(6) Odbor zbira tudi predloge za podelitev priznanja UL za posebne dosežke študentov, ki se 

podeljujejo za enkratne izjemne dosežke oz. okrogle obletnice ponavljajočih se dogodkov, ki 
jih sooblikujejo študentje. Za ta priznanja se smiselno uporablja postopkovne določbe tega 
člena, predlog pa lahko poda poleg predlagateljev iz četrtega odstavka tega člena tudi Študentski 
svet FU.  

 
6. člen 

(merila in postopek za nagrado oz. priznanje za najuspešnejše študente in 
diplomante FU) 

 
(1) Merila za določitev najuspešnejših študentov letnika in diplomantov programov so: 

• povprečna ocena vseh izpitov, za diplomante v celotnem programu, za študente pa v 
preteklem letniku, ki je najmanj 8,5, in za diplomante ocena zaključnega dela vsaj 9, 

• prejemniki nagrad za najuspešnejšega študenta letnika morajo imeti opravljene obveznosti 
vseh prejšnjih letnikov in tekočega letnika, za katerega priznanje kandidirajo, 

• prejšnja alineja ne velja za študente zadnjega letnika v študijskem programu, ki jim lahko 
manjka zaključno delo, v kolikor pa je zaključno delo že opravljeno, imajo ti študenti 
prednost pri izboru ob enakih ostalih merilih, 

• mednarodna izmenjava (študij) na tuji univerzi, 
• dosežki na strokovnih tekmovanjih, razpisih in objava strokovnih del, 
• status študenta športnika ali kulturnika in povezani dosežki, 
• drugi posebni dosežki pri študijskih in udeležba pri obštudijskih dejavnostih. 

 
(2) Merila se upoštevajo tako, da je prednostno merilo povprečne ocene izpitov, pri diplomantih 

pa ocena zaključnega dela in nato povprečna ocena izpitov, medtem ko so ostala merila 
upoštevana v primeru, ko imata dva ali več študentov enake povprečne ocene na prvi decimalni 
stopnji. Priznanje oz. nagrado prejme po en študent vsakega letnika vsakega programa in po 
en diplomant vsakega programa FU. 

 
(3) Kandidate za najuspešnejše študente in diplomante izbere Odbor na podlagi podatkov iz 

uradnih evidenc FU za preteklo študijsko leto in jih predloži Senatu FU v potrditev praviloma 
na novembrsko sejo.  
 

(4) Priznanja in nagrade za najuspešnejše študente in diplomante sestavljajo: 
• priznanje, 
• knjižna ali sorodna nagrada. 

 
6.a člen 

(merila in postopek za nagrado oz. priznanje študentom za poseben prispevek fakulteti) 
 
(1) Pri izbiri kandidatov se upošteva enega ali več izmed kriterijev, pri čemer pa mora kandidat 

izkazati izjemen in dalj časa trajajoči prispevek:  
• k razvoju obštudijskih dejavnosti fakultete; 
• pri aktivnostih v tutorskem sistemu FU; 
• pri aktivnostih in funkcijah v organih fakultete; 
• glede posebnih raziskovalnih dosežkov ali strokovnega prispevka, povezanega s študijskim 

programom fakultete. 



5 / 7 

Ob več kandidatih imajo prednost študenti, ki izkazujejo študijsko uspešnost. Kandidat mora imeti 
ob kandidaturi ali največ eno študijsko leto pred tem veljavni status študenta.  

 
(2) Vsako leto se podeli ena nagrada (priznanje) na prvi in ena na drugi stopnji študija. V izjemnih 

primerih se lahko podelita dve priznanji, ko sta podana dva izenačena predloga. 
 

(3) Posameznega študenta lahko predlaga mentor oziroma skrbnik posamezne dejavnosti ali 
študijskega programa ali CRPO ali Študentski svet fakultete, in sicer v soglasju s študentom.  
 

(4) Odbor najkasneje do 10. 10. objavi javni razpis z rokom prijave praviloma 30 dni Predlog mora 
vsebovati: ime in priimek študenta, študijski program, pisno utemeljitev s kratko biografijo 
kandidata in poudarkom na izkazu meril iz prvega odstavka tega člena. Odbor posreduje 
predloge Senatu FU v potrditev praviloma na novembrsko sejo.  
 

(5) Nagrada oz. priznanje za poseben prispevek fakulteti sestavljajo: 
• priznanje, 
• knjižna ali sorodna nagrada. 

 
7. člen 

(merila, postopek in nagrade oz. priznanje za najuspešnejšega študenta za posebne 
raziskovalne dosežke FU) - črtan 

 
8. člen 

(merila, postopek in priznanja oz. nagrade za uporabno rešitev skupini študentov FU) - 
črtan 

 
9. člen 

(omejitev podelitve nagrad in priznanj)  
 
(1) V posameznem študijskem letu je lahko posameznik prejemnik le enega istovrstnega priznanja 

oz. nagrade, praviloma pa tudi le ene nagrade oz. priznanja za isto delo.  
 
(2) Nagrade in priznanja ne more dobiti študent oz. diplomant, ki mu je bila v času študija izrečena 

pravnomočna odločitev disciplinske komisije fakultete o kršitvi izpitnega reda. 
 

10. člen 
(objava prejemnikov in podelitev nagrad in priznanj) 

 
(1) Odbor javno objavi prejemnike priznanj oz. nagrad na ravni FU, vrste priznanj in nagrad ter 

imena morebitnih mentorjev na spletni strani FU in na druge načine. 
 

(2) Priznanja in nagrade na ravni FU podeljuje/ta dekan FU in predsednik Odbora ali po njima 
pooblaščena oseba, praviloma ob dnevu Založbe FU. 

 
11. člen 

(končne in prehodne določbe) 
 

Postopki, uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika in še ne končani, se izvedejo po tem pravilniku. 
To vključuje tudi zajem zaključnih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2017/2018, ki so 
delo zagovarjali med 30. 6. in 31. 8. 2018. 
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Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 24. 10. 2018: 
 
Novi 6.a člen in povezane spremembe 2. in 3. člena o priznanjih in nagradah za najboljšo študijsko 
prakso in najboljši raziskovalni seminar ter dopolnitve o študentih na izmenjavi 8. člena Pravilnika 
o priznanjih in nagradah najuspešnejšim študentom veljajo od študijskega leta 2018/2019 dalje.  
 
 
Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 30. 1. 2019: 
 
Sprememba 2. in 3. odstavka 5. člena velja od študijskega leta 2018/2019 dalje.  
 
Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 18. 12. 2019: 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom, sprejete na 3. seji Senata, dne 18. 12. 2019, se objavi na 
informacijskem portalu za zaposlene in na spletni strani fakultete 24, 12. 2019, v veljavo pa stopi s 
1. 1. 2020.  
 
Spremembe v 2., 6., 7. in 8. ter 10. členu Pravilnika veljajo za nagrade in priznanja, vezane na 
koledarsko leto, od 1. 1. 2020, oziroma za tiste, ki so vezane na študijsko leto, od študijskega leta 
2019/2020.  
 
Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 28. 10. 2020: 
 
Priznanje oz. nagrada, določena v novem 6.a členu, se prvič razpiše oz. podeli za obdobje 
študijskega leta 2020/2021.  
 
Priznanje, določeno v osmem odstavku 4. člena, se prvič podeli za obdobje študijskega leta 
2020/2021.  
 
Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 27. 1. 2021: 
 
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in nagradah veljajo 
naslednji dan po objavi na spletni strani fakultete.  
 
Spremembe v 5. členu Pravilnika veljajo za nagrade in priznanja od študijskega leta 2020/2021.  
 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o priznanjih in nagradah 
najuspešnejšim študentom, ki ga je sprejel Senat Fakultete za upravo dne 27. 1. 2021. 
 
Končna določba Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in 
nagradah najuspešnejšim študentom z dne 23. 3. 2022: 
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Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih in nagradah veljajo 
naslednji dan po objavi na spletni strani fakultete.  
 
 
 
Številka: 014-1/2022-1 
 
V Ljubljani, 23. 3. 2022 

          Prof. dr. Mirko Pečarič 
                       dekan 

 
Datum objave (na EVI in na spletni strani): 29. 3. 2022 
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