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Na podlagi 77. in 249. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške 
fakultete,    dne  23.12.2010   sprejel 
 
 

P r a v i l n i k  
o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad študentom NTF  

 
 
1. Splošne določbe  

1. člen 
 

S tem pravilnikom Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani  (v nadaljevanju: 
fakulteta) določa vrste nagrad in pohval, ki jih fakulteta podeljuje študentom fakultete na 
področju naravoslovja, tehnike ali umetnosti ter merila, pogoje in postopke za njihovo 
podeljevanje.  
 

2. člen 
Fakulteta podeljuje:  
- pohvale študentom, 
- priznanja za izjemne dosežke študentov  
- Prešernove nagrade fakultete za študente (v nadaljevanju: Prešernova nagrada)   
- nagrado NTF za doktorsko disertacijo. 
 

3. člen 
 

Ta pravilnik določa tudi kriterije za razpis tem, postopek in merila za ocenjevanje del in način 
podeljevanja Prešernove nagrade v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o 
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani ter kriterije, postopek in 
merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrade NTF.  
 
 
2. Pohvale fakultete 

4. člen 
 

Namen podeljevanja pohval študentom fakultete je v spodbujanju kvalitetnega študijskega, 
raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti 
študentov ter prispeva tudi k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.  
 

5. člen 
 

Komisija za nagrade NTF (v nadaljevanju: komisija) pripravi predlog, senat fakultete pa podeli 
pohvale najboljšim študentom 2., 3. in 4. letnika dodiplomskega študija ali do zaključene  2.  
bolonjske stopnje ali enovitega magisterija posameznega študijskega programa oziroma 
smeri teh programov, ki so v preteklem študijskem letu opravili vse izpite za prejšnji letnik in 
dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in vaj, vendar najmanj 9,00. Pohvala fakultete se 
podeli v obliki  listine in knjižne nagrade.  
 
Pohvalo fakultete prejmejo tudi tisti študentje, ki v izboru del za fakultetno ali univerzitetno 
Prešernovo nagrado niso prišli v ožji izbor.  
 
 
3. Priznanja za izjemne dosežke 

6. člen 
 

Priznanja za izjemne dosežke prejmejo študentje z odličnimi uspehi na mednarodnih in 
domačih tekmovanjih, prireditvah ali natečajih s področja študijev NTF. Za izjemen študijski 
uspeh se štejejo tudi opravljene študijske obveznosti s povprečno oceno 9,90 ali več. 
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4. Prešernove nagrade 
7. člen 

 
Namen podeljevanja Prešernove nagrade je v spodbujanju raziskovalnega dela študentov 
dodiplomskega študija na področjih, ki jih goji fakulteta. Fakulteta vsako leto podeli 
Prešernovo nagrado za najboljša predhodno razpisana raziskovalna dela svojih študentov in 
sicer največ  2 na stroko oz. oddelek, vendar le eno na osnovi odličnosti diplomskega dela in 
celotnega študija. Pri tem se lahko štejejo za raziskovalna dela tudi diplomska dela, če avtorji 
izpolnjujejo pogoje iz 9. člena tega pravilnika.  
 

8. člen 
 

Prešernovo nagrado se podeljuje za raziskovalna dela na teme, ki jih je na predlog 
visokošolskih učiteljev fakultete sprejela in razpisala komisija 1. junija  tekočega leta za 
podelitev nagrad v prihodnjem letu. V razpisu morajo biti navedeni naslovi tem, mentorji, 
pogoji in rok za oddajo del. Razpisane teme se objavi na oglasnih deskah fakultete in spletnih 
straneh NTF.  
 
Študentom pri izbiri ene izmed razpisanih tem in pripravi dispozicije zanjo pomaga 
visokošolski učitelj fakultete, ki je temo predlagal. Visokošolski učitelj, ki je temo predlagal, je 
mentor in redno spremlja delo študenta.  
 
Dela, ki jih študenti predložijo, morajo biti rezultat njihovega samostojnega dela.  
 
Delo za Prešernovo nagrado mora biti izdelano v času dodiplomskega študija kandidata ali do 
zaključene 2. bolonjske stopnje oziroma enovitega magistrskega študija. 
 

9. člen 
 

Med teme za Prešernovo nagrado so vključene tudi teme, ki jih za področja ved fakultete 
razpiše Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. Del, pripravljenih na 
podlagi teh tem, ni treba posebej prijaviti na fakultetni razpis, ker jih komisija enakovredno 
upošteva v postopku podelitve Prešernovih nagrad fakultete.  
 
Na podlagi podatkov oddelkov lahko komisija pri podelitvi Prešernove nagrade upošteva tudi 
diplomska dela, ki so ocenjena z oceno odlično (10) in katerih avtorji imajo povprečno oceno 
vseh izpitov in vaj najmanj prav dobro (8,50) ter so na zagovoru diplomskega dela dosegli 
oceno odlično (10).  
 
Vsa dela, ki kandidirajo za podelitev Prešernove nagrade, je treba predložiti komisiji 
najkasneje do 1. septembra tekočega študijskega leta. 
 

10. člen 
 

Vsak kandidat lahko dobi eno Prešernovo nagrado v enem letu. Dela, ki so bila že drugje 
nagrajena ali so predložena za druge nagrade, ne morejo biti predložena za Prešernovo 
nagrado. 
 

11. člen 
 
Postopek pri izboru del za podelitev Prešernove nagrade vodi komisija. 
 
Naloge komisije so:  
- da vsako leto razpiše naslove tem,  
- da vodi postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del za Prešernove nagrade, 
- da določi dva kvalificirana ocenjevalca, pri čemer  ocenjevalec ne more biti mentor oziroma 
somentor predloženega dela in tudi ne član komisije,  
- da v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani 
in Poslovnikom Univerze v Ljubljani o postopku pri sprejemanju in obravnavanju predloženih 
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del za Prešernove nagrade študentom, vodi postopek na fakulteti za dela, s katerimi študenti 
fakultete kandidirajo za Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani,  
- da za senat fakultete, ki odloči o podelitvi teh nagrad, pripravi obrazložen predlog del za    
Prešernovo nagrado,  
- da organizira podelitev Prešernove nagrade.  
 
Za razpis tem, postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del ter za sprejemanje 
odločitve o podelitvi Prešernove nagrade, se smiselno uporablja določbe Poslovnika Univerze 
v Ljubljani o postopku pri sprejemanju in obravnavanju predloženih del za Prešernove 
nagrade študentom, če tega ne ureja ta pravilnik.  
 

12. člen 
 

Študenti predložijo dela, s katerimi kandidirajo za Prešernovo nagrado, najkasneje do 1. 
septembra v tajništva oddelkov v dveh izvodih in v elektronski obliki. Vsako delo je 
predloženo dvema ocenjevalcema, ki ju določi komisija, in ki komisiji izročita ločeni ali skupno 
oceno.  
 
Komisija predloži senatu fakultete obrazložen predlog del za Prešernovo nagrado.  
 

13. člen 
 

Nagrajenec prejme listino in spominsko plaketo s Prešernovo podobo, z letnico podelitve 
nagrade ter njegovim imenom in priimkom. Prejemnik Prešernove nagrade prejme tudi 
denarno ali materialno nagrado v višini polovice Prešernove nagrade študentom Univerze v 
Ljubljani. 
 
Fakulteta nagrajencu  ali njegovem mentorju povrne tudi stroške, ki sta jih  imela s pripravo 
dela, pripravljenega posebej za Prešernovo nagrado, v višini 50 €. 
 

14. člen 
 

Komisija skrbi, da se naslovi nagrajenih del ter imena nagrajencev in mentorjev javno 
objavijo.  
 
 
4.1. Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani 
 

15. člen 
 

Izmed del, izbranih po členih 7.-12. tega pravilnika, določi oz. izbere komisija do dve deli, s 
področja naravoslovja in tehnike in eno delo s področja umetnosti, ki jih najkasneje do 1. 
oktobra predloži Komisiji za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. 
 
Postopek v zvezi s podelitvijo Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani, ki se ga 
opravi na fakulteti, se vodi v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad 
študentom Univerze v Ljubljani in Poslovnikom Univerze v Ljubljani o postopku pri 
sprejemanju in obravnavanju predloženih del za Prešernove nagrade študentom. 
 
Če za delo, ki ga je fakulteta predložila univerzi za podelitev Prešernove nagrade študentom 
Univerze v Ljubljani, ta nagrada ni bila podeljena, se podeli Prešernova nagrada fakultete. 
 
 
5. Nagrada NTF za  doktorsko disertacijo 
 

16. člen 
 

Fakulteta  vsako leto podeli nagrado NTF za najboljšo in najodmevnejšo  doktorsko 
disertacijo s področja naravoslovja, tehnike ali umetnosti.  
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Razpis za nagrade NTF za doktorsko disertacijo objavi komisija vsako leto hkrati z razpisom 
za Prešernove nagrade. 
 

17. člen 
 

Kandidat za nagrado NTF za doktorsko disertacijo je lahko doktorand, ki je na fakulteti 
zaključil podiplomski doktorski študij ali 3. bolonjsko stopnjo študija  in/ali doktorand, ki  je 
zaključil podiplomski  doktorski  ali 3.  bolonjsko stopnjo  po programih, ki jih izvaja ali 
soizvaja fakulteta, in se mora izjemno izkazati pri raziskovalnem delu z objavo vsaj dveh 
znanstvenih člankov v priznanih znanstvenih revijah, indeksiranih v SCI, kjer je kandidat prvi 
avtor. 
 

18. člen 
 

Kdorkoli lahko na komisijo do 15. septembra tekočega leta in najkasneje v dveh letih po 
zagovoru doktorske disertacije, naslovi vlogo oziroma predlog, ki mora vsebovati: 
- življenjepis, 
- disertacijo, 
- fotokopije člankov s predlogom točkovanja vseh znanstvenih in strokovnih del, ki sledi 
Merilom za volitve v nazive UL ter Posebni interpretaciji Meril za NTF in vsebuje bibliografske 
enote do datuma vloge kandidature. Med bibliografske enote se šteje tudi dela, ki so bila 
sprejeta v objavo, če je priloženo potrdilo o sprejetju. Pri ocenjevanju se upošteva le 
bibliografske enote, ki so v povezavi z doktorsko disertacijo. 
 

19. člen 
 

Komisija izbere kandidate  s posameznih smeri ter na podlagi najvišjega seštevka točk, 
pridobljenih na osnovi znanstvenega in strokovnega dela kandidata z utemeljitvijo predlaga 
Senatu  NTF v potrditev. 
 

20. člen 
 

Nagrada NTF za doktorsko disertacijo se podeli v obliki listine z letnico podelitve nagrade ter 
nagrajenčevim imenom in priimkom in materialne nagrade. Materialna nagrada je enaka  
dvakratniku zneska Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani. 
 
 
6. Podelitev pohval, priznanj in nagrad 

 
 

21. člen 
 

O podelitvi pohval, priznanj in nagrad odloča Senat NTF na podlagi predloga, ki ga vsako leto 
do 10. 11. pripravi komisija v sodelovanju s Splošno kadrovsko službo. Nagrade, priznanja in 
pohvale študentom fakultete podeli dekan fakultete vsako leto na svečanosti ob podelitvi 
Prešernovih nagrad v  okviru Tedna Univerze. 
 

22. člen 
 

Fakulteta vodi knjigo nagrajenih. V knjigo nagrajenih NTF se vpiše vse, ki so dobili nagrade, 
priznanj in pohval NTF. 
 
 
7. Sestava komisije 

23. člen 
 
Komisijo sestavljajo člani Študijske komisije NTF.  
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8. Prehodne in končne določbe  
 

24. člen 
 

Sredstva za pohvale, priznanja in nagrade se določi v vsakoletnem finančnem načrtu 
fakultete.  
 

25. člen 
 

Določbe tega pravilnika razlaga in tolmači senat fakultete.  
 

26. člen 
 

Vse spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo na način in po postopku, po katerem 
je bil sprejet ta pravilnik.  
 

27 člen 
 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete.  
 
 
 
V Ljubljani, 23.12.2010 
                                                                              Dekan NTF: 
 
 
                                                                                       izr. prof.dr. Jakob Likar 
 
 


