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Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Naravoslovnotehniške fakultete dne 
20. 10. 2022 sprejel 

 

PRAVILNIK  
O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD ŠTUDENTOM  

NTF  

 

Uvodne določbe 

1. člen 

(namen pravilnika) 

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

Ta pravilnik določa tudi merila za razpis tem, postopek in merila za ocenjevanje del in način 
podeljevanja Prešernovih nagrad NTF v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: 
UL) in Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL ter merila, postopek in 
merila za podeljevanje pohval, priznanj in nagrad NTF. 

V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za vse spole. 

2. Člen 

(vrste pohval, priznanj in nagrad) 

NTF podeljuje naslednje pohvale, priznanja in nagrade študentom:  

− pohvale najboljšim študentom NTF, 

− priznanja za izjemne dosežke študentov NTF,  

− Prešernove nagrade NTF za študente,  

− nagrado za najboljšo doktorsko disertacijo NTF. 
 

Pohvale študentom NTF 

3. člen 

Namen podeljevanja pohval študentom NTF je v spodbujanju kakovostnega študijskega dela 
študentov.  

4. člen 

Študijska komisija NTF (v nadaljevanju: ŠK NTF) na predlog posameznih oddelkov oziroma 
kateder na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje (v nadaljevanju: OTGO) (v nadaljevanju 
oddelkov/kateder) pripravi predlog, Senat NTF pa na podlagi predloga poda končno odločitev o 
pohvalah najboljšim študentom do zaključene 2. bolonjske stopnje 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 na posameznem oddelku/katedri, vendar 
najmanj 9,00.  
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V primeru, da imata dva študenta enako povprečno oceno izpitov in vaj, se pohvalo najboljšega 
študenta dodeli obema. V primeru, da je teh študentov več, se pri izboru upoštevajo tudi drugi 
dosežki študenta, kot so raziskovalno delo, sodelovanje v organih UL ipd. na predlog 
posameznih oddelkov oziroma kateder. 

Pohvala NTF se podeli v obliki listine in nagrade, ki jo vsako leto predlaga dekan in potrdi 
Upravni odbor NTF.  

Pohvalo NTF prejmejo tudi študenti, ki v izboru del za fakultetno (NTF) Prešernovo nagrado niso 
prišli v ožji izbor.  

 

Priznanja za izjemne dosežke študentov NTF 

5. člen 

Namen podeljevanja priznanj za izjemne dosežke študentom NTF je v spodbujanju 
kakovostnega študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in 
osebnostni rasti študentov ter prispeva tudi k ugledu NTF kot izobraževalne in raziskovalne 
organizacije.  

6. člen 

Priznanja na predlog posameznih oddelkov/kateder za izjemne dosežke se podelijo študentom 
do zaključene 2. bolonjske stopnje študijskega programa oziroma smeri teh programov. 

Vrste priznanj: 

− Priznanje za izjemne dosežke prejmejo študenti, ki so v preteklem študijskem letu 
dosegli odlične uspehe na mednarodnih in domačih tekmovanjih, mednarodnih 
konferencah, prireditvah ali natečajih s področja študijev NTF ter objavili v mednarodno 
priznanih revijah.  

− Priznanje za izjemne dosežke prejmejo študenti za izjemen študijski uspeh v preteklem 
študijskem letu, pri čemer se štejejo tudi opravljene študijske obveznosti s povprečno 
oceno 9,90 ali več.  

Priznanje NTF se podeli v obliki listine in nagrade, ki jo vsako leto predlaga dekan in potrdi 
Upravni odbor NTF. 

ŠK NTF na predlog posameznih oddelkov/kateder pripravi predlog, Senat NTF pa na podlagi 
predloga poda končno odločitev o priznanjih.  

 

Prešernove nagrade NTF 

7. člen 

Namen podeljevanja Prešernove nagrade NTF je v spodbujanju raziskovalnega dela študentov 
do zaključene 2. bolonjske stopnje na področjih, ki jih pokriva NTF. NTF vsako leto podeli po 
dve Prešernovi nagradi NTF za najboljša predhodno razpisana raziskovalna ali umetniška dela 
svojih študentov na področjih umetnosti, naravoslovja in tehnologije.  

8. člen 

Prešernovo nagrado se podeljuje za dela za teme, ki jih je na predlog visokošolskih učiteljev 
NTF sprejela in razpisala ŠK NTF in potrdil Senat NTF do 1. junija tekočega leta za podelitev 
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nagrad v prihodnjem letu. Predlogi tem morajo biti podani ŠK NTF v pisni obliki z utemeljitvijo. 
Za Prešernovo nagrado NTF lahko kandidirajo tudi zaključna dela, ki ustrezajo kriterijem iz 9. 
člena tega pravilnika. 

V razpisu morajo biti navedeni naslovi tem, mentorji, področje, pogoji in rok za oddajo del. 
Razpisane teme se objavi na spletnih straneh NTF.  

Študentom pri izbiri ene izmed razpisanih tem in pripravi dispozicije zanjo pomaga visokošolski 
učitelj NTF, ki je temo predlagal.  

Visokošolski učitelj NTF, ki je temo predlagal, je mentor in redno spremlja delo študenta. Vsak 
mentor izbere le eno delo, ki ga predlaga za nagrado, le izjemoma dve ob soglasju 
oddelka/katedre. 

Dela, ki jih študenti predložijo, morajo biti rezultat njihovega samostojnega dela. Predlagana 
dela se preverijo glede plagiatorstva in pri tem uporabijo ista orodja kot pri zaključnih delih 
(visokošolski informacijski sistem, v nadaljevanju VIS NTF). 

Predlagana dela morajo biti zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta. 
Zaključna dela, ki so predlagana za Prešernovo nagrado NTF, so zaključena z dnem zagovora. 

9. člen 

Na podlagi predlogov oddelkov/kateder lahko komisija pri podelitvi Prešernove nagrade NTF 
upošteva tudi diplomska dela, ki so ocenjena z oceno odlično (10) in katerih avtorji imajo 
povprečno oceno vseh izpitov in vaj najmanj prav dobro (8,5) ter so na zagovoru diplomskega 
dela dosegli oceno odlično (10).  

Vsa dela, ki kandidirajo za podelitev Prešernove nagrade NTF, je treba predložiti skladno z 
navodili v tem razpisu najkasneje do 10. septembra tekočega študijskega leta. 

10. člen 

Vsak kandidat lahko dobi eno Prešernovo nagrado v vsem času študija do zaključene 2. 
bolonjske stopnje izobrazbe. 

11. člen 

Postopek pri izboru del za podelitev Prešernove nagrade NTF vodi Komisija za Prešernove 
nagrade NTF. 

Predsednik komisije je po funkciji aktualni prodekan NTF za študijske zadeve, ostale člane 
komisije in namestnika predsednika komisije za podelitev Prešernovih nagrad NTF po 
pooblastilu Senata NTF za tekoče študijsko leto imenuje ŠK NTF. Seje sklicuje in vodi 
predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seja je sklepčna, če je navzočih 
več kot polovica članov komisije. Komisija sprejema sklepe z večino glasov članov. 

Naloge komisije za Prešernove nagrade NTF so:  

− da vodi postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del za Prešernove nagrade 
NTF, 

− da določi dva visokošolska učitelja za ocenjevalca, ki ju predlagajo oddelki/katedre, pri 
čemer ocenjevalec ne more biti mentor oziroma somentor predloženega dela in tudi ne 
član komisije,  

− da za vsako področje, na katerem delo NTF kandidira za Prešernovo nagrado UL, določi 
neodvisnega člana za sodelovanje v področni komisiji na UL, 
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− da v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in 
Poslovnikom UL o postopku pri sprejemanju in obravnavanju predloženih del za 
Prešernove nagrade študentom, vodi postopek na NTF za dela, s katerimi študenti NTF 
kandidirajo za Prešernovo nagrado UL,  

− da za Senat NTF, ki odloči o podelitvi teh nagrad, pripravi obrazložen predlog del za 
Prešernovo nagrado NTF in UL. 

 

Podelitev Prešernovih nagrad NTF organizira Komisija za promocijo NTF.  

Za razpis tem, postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del ter za sprejemanje 
odločitve o podelitvi Prešernovih nagrad NTF, se smiselno uporablja določbe Pravilnika o 
podeljevanju Prešernovih Nagrad študentom UL in Poslovnika o delu komisije za Prešernove 
nagrade študentom UL, če tega ne ureja ta pravilnik.  

12. člen 

Študenti predložijo dela, s katerimi kandidirajo za Prešernovo nagrado NTF in UL, v skladu z 
navodili v razpisu, v enem (1) tiskanem (spiralno vezanem) izvodu velikosti A4 in v digitalni obliki 
(.pdf/A).  

Na naslovni strani predloženega dela je besedilo (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, le da 
je pod imenom in priimkom avtorja besedilo: 

»Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad 
študentom NTF in UL, pod mentorstvom …« 

Za prvo notranjo stranjo mora biti izvleček vsebine dela v slovenskem jeziku in izvleček vsebine 
dela v angleškem jeziku (angl. abstract) (vsak izvleček največ na eni strani). Izvlečkoma sledi 
kazalo. 

Vsako delo je predloženo dvema ocenjevalcema, ki ju določi ŠK NTF. Ocenjevalca komisiji 
izročita ločeni oceni.  

ŠK NTF seznani Senat NTF z izborom del za Prešernovo nagrado NTF in s predlogom del za 
Prešernovo nagrado UL.  

13. člen 

Merila za ocenjevanje predloženih raziskovalnih del so naslednja: 

− jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez, 

− znanstvena odličnost in/ali uporabna vrednost, 

− širina in poglobljenost teoretske zasnove dela in metodološka korektnost izvedbe, 

− izkazano poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju, 

− razčlenjevalna temeljitost, 

− samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost dela, 

− objave v znanstveni ali strokovni literaturi, 

− oblikovanje besedila in jezikovna kultura. 

Merila za ocenjevanje predloženih umetniških del so naslednja: 

− širina in poglobljenost zasnove dela, 

− izkazano poznavanje umetniškega področja doma in v tujini, 

− vsebina, 

− umetniški izraz, 
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− ustvarjalna izvirnost in opaznost v slovenski kulturi, 

− oblikovanje besedila in jezikovna kultura, če imajo tudi pisni del, 

− sodobnost in aktualnost. 

Umetniško delo mora biti predloženo ocenjevalcem v izvirniku. 

Dela, ki kandidirajo za Prešernovo nagrado NTF, morajo po kakovosti in vsebini izrazito 
presegati s programom predpisane študijske naloge. 

Komisija za Prešernove nagrade NTF predložena dela oceni z izpolnjevanjem ocenjevalnih 
listov. Ocenjevalna lista za raziskovalna in umetniška dela sta prilogi 1 in 2 tega pravilnika. 

14. člen 

Nagrajenec prejme listino in nagrado, ki jo vsako leto predlaga dekan in potrdi Upravni odbor 
NTF. 

15. člen 

Komisija za Prešernove nagrade NTF skupaj s Službo za kakovost in promocijo NTF poskrbi, 
da se javno objavi naslove nagrajenih del ter imena nagrajencev in mentorjev ter somentorjev.  

Če nagrajenec svoje delo objavi ali ga razstavi, mora navesti, da je bilo in kdaj je bilo nagrajeno 
s Prešernovo nagrado NTF oziroma UL. 

 

Prešernova nagrada UL 

16. člen 

Izmed del, izbranih po členih od vključno 7. do vključno 12. člena tega pravilnika, Komisija za 
Prešernove nagrade NTF določi oziroma izbere do dve deli s področij naravoslovja in/ali tehnike 
in/ali umetnosti, ki jih najkasneje do 10. oktobra predloži Komisiji za Prešernove nagrade 
študentom UL. 

Če za delo, ki ga je NTF predložila UL za podelitev Prešernove nagrade študentom UL, ta 
nagrada ni bila podeljena, se za to delo podeli Prešernova nagrada NTF. 

 

Nagrada NTF za doktorsko disertacijo 

17. člen 

NTF vsako leto podeli nagrado NTF za najboljšo, najodmevnejšo in z odliko (cum laude) 
ocenjeno doktorsko disertacijo s področja naravoslovja, tehnike ali umetnosti.  

Razpis za nagrade NTF za doktorsko disertacijo se objavi vsako leto na spletni strani NTF hkrati 
z razpisom za Prešernove nagrade NTF. 

18. člen 

Kandidat za nagrado NTF za doktorsko disertacijo je lahko doktorant, ki je na NTF zaključil 3. 
bolonjsko stopnjo študija in/ali doktorand, ki je zaključil 3. bolonjsko stopnjo po programih, ki jih 
izvaja ali soizvaja NTF, in se je izjemno izkazal pri raziskovalnem delu z objavo vsaj dveh 
znanstvenih člankov v priznanih znanstvenih revijah, indeksiranih v SCI, SSCI ali AHCI, kjer je 
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kandidat prvi avtor, ali s pridobitvijo patenta. Skrajni rok za predložitev doktorske disertacije za 
nagrado je dve (2) leti po uspešno opravljenem zagovoru doktorske disertacije. 

19. člen 

Oddelki/katedre, na katerih je kandidat doktoriral, lahko na komisijo do 15. septembra tekočega 
študijskega leta in najkasneje v dveh (2) letih po zagovoru doktorske disertacije, naslovijo vlogo 
oziroma predlog za nagrado NTF za doktorsko disertacijo, ki je bila ocenjena z odliko (cum 
laude), ki mora vsebovati: 

− življenjepis kandidata, 

− trdo vezan izvod doktorske disertacije, 

− fotokopije člankov s predlogom točkovanja vseh znanstvenih in strokovnih del, ki sledi 
Merilom za volitve v nazive UL in Posebni interpretaciji Meril za NTF ter 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. 

20. člen 

Komisija, ki jo na predlog ŠK NTF imenuje Senat NTF, 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. 

21. člen 

Nagrada NTF za doktorsko disertacijo se podeli v obliki listine in materialne nagrade. Listina je 
vsebuje letnico podelitve nagrade ter nagrajenčevo ime in priimek. Materialna nagrada je enaka 
znesku Prešernove nagrade študentom UL. Sredstva za materialno nagrado in izdelavo listine 
zagotovi oddelek/katedra. 

 

Podelitev pohval, priznanj in nagrad NTF 

22. člen 

O podelitvi pohval, priznanj in nagrad NTF odloča Senat NTF na podlagi predloga, ki ga vsako 
tekoče študijsko leto do 10. 11. pripravi ŠK v sodelovanju s Službo za kakovost in promocijo 
NTF.  

Nagrade, priznanja in pohvale študentom NTF podeli prodekan za študijske zadeve NTF vsako 
leto na svečanosti ob podelitvi Prešernovih nagrad NTF v okviru Tedna UL. Na svečani podelitvi 
se omeni tudi nagrade in priznanja študentom NTF dosežena na ravni UL. 

23. člen 

NTF vodi knjigo nagrajenih. V knjigo nagrajenih NTF se vpiše vse, ki so dobili nagrade, priznanja 
in pohvale NTF. 

 

Prehodne in končne določbe 

24. člen 

Sredstva za pohvale, priznanja in nagrade se predvidi v vsakoletnem finančnem načrtu NTF.  
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25. člen 

Določbe tega pravilnika razlaga in tolmači Senat NTF.  

26. člen 

Vse spremembe in dopolnitve tega 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 NTF. Hkrati preneha veljati Pravilnik 
o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad študentom NTF, ki ga je Senat NTF sprejel 15. 6. 
2017. Pravilnik se objavi na spletnih straneh NTF. 

 

 

V Ljubljani, 20.10.2022 

 

Dekan NTF: 

prof. dr. Urška Stanković Elesini 
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Priloga 1 

Prešernove nagrade NTF – ocenjevalni list 

NARAVOSLOVJE, TEHNOLOGIJA 

Dosledno je treba upoštevati vseh sedem (7) kriterijev za ocenjevanje del v skladu s Pravilnikoma o 
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in NTF, in sicer: 

1. jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez, 

2. znanstvena odličnost in uporabna vrednost, 

3. širina in poglobljenost teoretične zasnove naloge, 

4. poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju, 

5. razčlenjevalna temeljitost, 

6. samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge, 

7. zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura. 

Za vsak kriterij je treba delo oceniti z oceno od 0 do 3 ob upoštevanju, da je stopnjevanje ocene za 0,5 
točke. Za primerljivost točkovanja z deli s področja umetnosti se izračuna delež doseženih točk glede na 
največje možno število točk (21 točk).  

Za predloženo delo vsak član komisije pripravi kratko pisno obrazložitev (5–10 vrstic) ocenjenega dela po 
merilih. 

Št. 
Ime in priimek   

Naslov dela   

1. 
Jasnost opredelitve problema 
in oblikovanja hipotez 

(od 0 do 3 točke) 

 

2. Znanstvena odličnost 

(od 0 do 3 točke) 

 

3. 
Širina in poglobljenost 
teoretične zasnove naloge 

(od 0 do 3 točke) 

 

4. 

Poznavanje domače in tuje 
literature ter doslednost pri 
njenem navajanju 

(od 0 do 3 točke) 

 

5. Razčlenjevalna temeljitost 

(od 0 do 3 točke) 

 

6. 

Samostojnost, prodornost, 
izvirnost, ustvarjalnost in 
odmevnost naloge 

(od 0 do 3 točke) 

 

7. 
Zmogljivost oblikovanja 
besedila in jezikovna kultura 

(od 0 do 3 točke) 

 

Skupna ocena 
 

Odstotek (%) doseženih točk glede 
na maks št. točk (21) 
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Priloga 2 

Prešernove nagrade NTF – ocenjevalni list 

UMETNOST 

Dosledno je treba upoštevati vseh sedem (7) kriterijev za ocenjevanje del v skladu s Pravilnikoma o 
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom UL in NTF, in sicer: 

1. širina in poglobljenost zasnove dela, 

2. izkazano poznavanje umetniškega področja doma in v tujini, 

3. vsebina in umetniški izraz, 

4. izraz, zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura, 

5. ustvarjalna izvirnost in opaznost v slovenski kulturi, 

6. oblikovanje besedila in jezikovna kultura, če imajo tudi pisni del in 

7. sodobnost in aktualnost. 

Za vsak kriterij je potrebno narediti oceno od 0 do 3 ob upoštevanju, da je stopnjevanje ocene za 0,5 
točke. Za primerljivost točkovanja z deli s področja naravoslovja in tehnologije se izračuna delež 
doseženih točk glede na največje možno število točk (9 točk). 

Za predloženo delo vsak član komisije pripravi kratko pisno obrazložitev (5–10 vrstic) ocenjenega dela po 
merilih. 

Št. 
Ime in priimek   

Naslov dela   

1. 
Širina in poglobljenost 
zasnove dela 

(od 0 do 3 točke) 

 

2. 

Izkazano poznavanje 
umetniškega področja doma 
in v tujini 

(od 0 do 3 točke) 

 

3. Vsebina in umetniški izraz 

(od 0 do 3 točke) 

 

4. 
Izraz, zmogljivost oblikovanja 
besedila in jezikovna kultura 

(od 0 do 3 točke) 

 

5. 
Ustvarjalna izvirnost in 
opaznost v slovenski kulturi 

(od 0 do 3 točke) 

 

6. 

Oblikovanje besedila in 
jezikovna kultura, če imajo 
tudi pisni del 

(od 0 do 3 točke) 

 

7. Sodobnost in aktualnost 

(od 0 do 3 točke) 

 

Skupna ocena 
 

Odstotek (%) doseženih točk glede 
na maks št. točk (21) 
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