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Pravilnik o priznanjih UL

Obrazložitev:
Pripravili smo čistopis Pravilnika o priznanjih UL, ki vsebuje naslednje spremembe:
- Dodatek glede možnosti organizacije videokonferenčne seje;
- Sprememba glede pošiljanja gradiva, in sicer zgolj v elektronski obliki;
- Dodan pogoj koliko predlogov lahko dajo članice, ki imajo nad 3.000 študentov;
- Druge nomotehnične spremembe in premiki členov, zaradi lažje berljivosti.
Pravilnik je tudi nomotehnično usklajen v skladu s smernicami za spolno občutljivo rabo jezika.
Statutarna komisija se je s pripravljenim pravilnikom strinjala na svoji 20. seji, dne 23. 11. 2020.
Predlog sklepa:
SKLEP št. 6:
Senat UL sprejme Pravilnik o priznanjih UL, kot sledi iz priloge.

Stran 1 od 1

Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi 52. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017,
s spremembami in dopolnitvami) na svoji seji dne _______________ sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJIH UNIVERZE V LJUBLJANI

1. člen
Pravilnik o priznanjih Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje in postopek
za pridobitev priznanj in njihovo število ter obliko, ki jih za posamezne dosežke in pomembne
prispevke podeljujeta Univerza v Ljubljani (v nadaljevanju: Univerza v Ljubljani ali Univerza) in
rektor univerze.
Pravilnik določa tudi sestavo ter naloge Komisije za podeljevanje častnih nazivov in nagrad (v
nadaljnjem besedilu: komisija).
Temeljni subjekti (študent, študentka, član, članica, predsednik, predsednica, rektor, rektorica,
dekan, dekanja, častni doktor, častna doktorica, posameznik, posameznica, častni senator, častna
senatorka, zaslužni profesor, zaslužna profesorica, redni profesor, redna profesorica, delavec,
delavka, visokošolski učitelj, visokošolska učiteljica, visokošolski sodelavec, visokošolska
sodelavka, strokovni delavec, strokovna delavka, kandidat, kandidatka, prejemnik, prejemnica,
ambasador, ambasadorka, predlagatelj, predlagateljica, nagrajenec, nagrajenka) so v nadaljnjem
besedilu zapisani v moški slovnični obliki in veljajo enakovredno za oba spola. Pri poimenovanju
priznanj in nagrad se uporablja oblika, ki ustreza spolu konkretne osebe.

2. člen
Komisija ima 7 (sedem) članov, ki jih izvoli senat univerze. Mandat komisije določi senat univerze
s sklepom o imenovanju in traja je praviloma štiri leta. Predsednik komisije je rektor univerze.
3. člen
Seje sklicuje in vodi predsednik komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članov.
Če seje ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo prisotnih, se lahko z informacijskokomunikacijsko tehnologijo izvede videokonferenčna seja.
Ne glede na določila tega pravilnika se v primeru videokonferenčne seje tajno glasovanje opravi
preko informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki tako glasovanje omogoča.
Vse osebe, ki so v skladu z določbami tega pravilnika prisotne na seji, morajo zagotoviti, da so v
času videokonferenčne seje v prostoru, v katerem za medsebojno komuniciranje uporabljajo
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, same.

Če ni določeno drugače, se za videokonferenčno sejo smiselno uporabljajo vse ostale določbe tega
pravilnika.
Sklep komisije je sprejet, če zanj glasujeta dve tretjini prisotnih članov komisije.
4. člen
Univerza podeljuje naslednja priznanja:
1. naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke posameznika z druge univerze
na področju znanosti in umetnosti ter izkazano sodelovanje z Univerzo v Ljubljani,
2. naziv »častni senator Univerze v Ljubljani« za pomemben prispevek posameznika z druge
univerze h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v
Ljubljani,
3. naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu rednemu profesorju Univerze
za prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani,
4. zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge redno zaposlenega posameznika
na Univerzi v Ljubljani, pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja
univerze in za krepitev njenega ugleda,
5. zlato plaketo Univerze v Ljubljani skupini zaposlenih delavcev na Univerzi v Ljubljani,
za izvedbo pomembnega znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega projekta v zadnjih dveh letih,
6. svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Univerze
v Ljubljani za izjemne pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke,
7. plaketo »Pro Universitate labacensi« fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali
delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti Univerze v Ljubljani ali k
usposabljanju njenih sodelavcev,
8. Prešernovo nagrado za študente/študentke Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke pri
raziskovalnem ali umetniškem delu,
9. svečano listino za študente Univerze v Ljubljani vseh treh stopenj za najboljše študijske
dosežke,
109. priznanje za posebne dosežke študentov Univerze v Ljubljani,
1110. priznanje strokovnim delavcem Univerze v Ljubljani.
11. Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke pri
raziskovalnem ali umetniškem delu
Rektor Univerze v Ljubljani podeljuje:
1. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.
5. člen
Senat Univerze v Ljubljani na predlog komisije za priznanja odloča o podelitvi priznanj od prve do
sedme desete točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Za priznanje iz osme enajste točke prvega odstavka 4. člena tega pravilnika odloča Komisija za
Prešernove nagrade študentom. Prešernovo nagrado za študente ureja Pravilnik o podeljevanju
Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani.

Pripombe dodal [A1]: Prešernova nagrada študentom je
preštevilčena zaradi smiselne obrazložitve v 5. členu.

O podelitvi svečane listine za študente odloča komisija na predlog senatov članic.
O podelitvi priznanj študentom za posebne dosežke odloča komisija na predlog senatov članic.
O podelitvi priznanj strokovnim sodelavcem odloča komisija na predlog članice ali rektorata.
O Rektorjevi nagradi za naj inovacijo Univerze v Ljubljani iz drugega odstavka 4. člena tega
pravilnika odloča rektor na predlog delovne skupine, ki jo imenuje rektor.
Kandidata za podelitev priznanja/nagrade, ki ga potrdi Senat Univerze v Ljubljani, Univerza
obvesti, da:
-

se podelitev odvija na posebni slovesnosti, ki je javni dogodek;
se dogodek snema ter fotografira;
se javno objavi imena in priimke nagrajencev;
se objavi fotografije nagrajencev na spletnih straneh univerze oz. članic, na družbenih
omrežjih, v promocijskih gradivih in v medijih.
6. člen

Univerza vsako leto podeljuje praviloma največ trideset priznanj.
V kvoto iz prejšnjega odstavka tega člena štejejo naslednja priznanja:
- naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke na področju znanosti in
umetnosti in izkazano sodelovanje z Univerzo v Ljubljani,
- naziv »častni senator Univerze v Ljubljani« za pomembne prispevke h krepitvi miru in
humanih odnosov v svetu ali za velike zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani,
- zlata plaketa Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge posameznika pri razvijanju
znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega
ugleda,
- zlata plaketa Univerze v Ljubljani skupini za izvedbo pomembnega znanstvenega,
pedagoškega ali umetniškega projekta v zadnjih dveh letih,
- svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne
pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke,
- plaketa »Pro Universitate labacensi« fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali
delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju
njenih sodelavcev.
V kvoto iz prvega odstavka tega člena ne štejejo naslednja priznanja:
- naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu profesorju univerze za
prepoznaven prispevek pri delovanju, ugledu in razvoju Univerze v Ljubljani,
- Prešernove nagrade za študente Univerze v Ljubljani za izjemne dosežke pri raziskovalnem
ali umetniškem delu,
- svečane listine za študente Univerze v Ljubljani vseh treh stopenj za najboljše študijske
dosežke,
- priznanje za posebne izjemne dosežke študentov Univerze v Ljubljani,

-

priznanje strokovnim delavcem Univerze v Ljubljani in
Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.

7. člen
Priznanje zaslužni profesor Univerza v Ljubljani podeli upokojenemu profesorju Univerze v
Ljubljani za pomembne prispevkeizjemne dosežke prik razvoju znanstvene ali umetniške
dejavnosti, kakovostno in predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela ter organizacijo
dela in upravljanje na Univerzi v Ljubljani, če poleg splošnega ugleda doma in v svetu, izpolnjuje
enega ali več od naslednjih pogojev:
- da je organiziral in izvajal kakovostno pedagoško delo (odlično ocenjena predavanja in
pedagoško delo, priprava učbenikov, laboratorijskih vaj, seminarjev, mentorstvo pri
diplomskih, magistrskih in doktorskih delih, itd.);
- da je organiziral in izvajal kakovostno znanstveno raziskovalno ali umetniško delo, ki se
odraža z nadpovprečnim številom publikacij v mednarodnih časopisih s faktorjem vpliva,
z mednarodno priznanimi umetniškimi deli, razstavami, koncerti itd.);
- da je prejemnik najvišje državne nagrade: Zoisova nagrada za vrhunske dosežke, Zoisova
nagrada za življenjsko delo, Puhova nagrada za življenjsko delo, Prešernova nagrada za
vrhunska umetniška dela, Prešernova nagrada za življenjsko delo, Ambasador znanosti
Republike Slovenije;
- za aktivno članstvo v znanstvenih in (umetniških) akademijah, znanstvenih in pomembnih
panožnih združenjih, društvih in zbornicah itd.;
- da je pomembno prispeval k vodenju in upravljanju fakultete članice ali Univerze v
Ljubljani.
Pri podelitvi naziva »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« je pogoj, da je kandidat polno (100 %)
upokojen do 230. aprila tekočega leta, ko se priznanje podeljuje. Izpolnitev pogoja dokazuje
kandidat sam (dokazila in je priložieno k predlogu kandidature).
Članice lahko glede na število redno zaposlenih na dan 31. 12. v letu pred oddajo predloga
predlagajo največ:
- enega zaslužnega profesorja, če imajo manj kot 250 zaposlenih,
- dva zaslužna profesorja, če imajo od 250 do 500 zaposlenih in
- tri zaslužne profesorje, če imajo več kot 500 zaposlenih.
8. člen
Svečana listina mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne pedagoške
in raziskovalne in umetniške dosežke se podeljuje visokošolskim učiteljem in visokošolskim
sodelavcem, ki do vključno 230. aprila tekočega leta, ko se priznanje podeljuje, še niso dopolnili 35
let.
9. člen

Svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke se podeljuje največ:
‐ enemu študentu na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele vpisanih do 1.000
študentov,
‐ dvema študentoma na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele vpisanih od
1.000 do 2.000 študentov,
‐ trem študentom na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele vpisanih več kot
2.000 študentov,
‐ štirim študentom na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele vpisanih več kot
3.000 študentov,
in sicer po merilih članice, ki morajo poleg visoke ocene študijskega uspeha vsebovati tudi druge
študijske dosežke. Kandidat prve ali druge stopnje mora imeti veljavni status študenta najmanj do
30. septembra v letu pred vložitvijo predloga za podelitev svečane listine za študente za najboljše
študijske dosežke. Kandidat tretje stopnje mora zagovarjati doktorsko disertacijo najkasneje do 30.
septembra v letu pred vložitvijo predloga članice.
Predlagani kandidat mora imeti veljavni status študenta najmanj do 30. septembra v letu pred
vložitvijo predloga za podelitev svečane listine za študente za najboljše študijske dosežke.
10. člen
Priznanje za posebne dosežke študentov se podeljuje za enkratne izjemne dosežke, oziroma za
okrogle obletnice ponavljajočih se dogodkov, ki jih sooblikujejo študentje.
11. člen
Univerza podeljuje priznanja na predlog podlagi podrobno utemeljenih predlogov senatov članic,
rektorja ali glavnega tajnika univerze.
Predlogi morajo biti komisiji posredovani najkasneje do 20. aprila tekočega leta, in sicer v
elektronski obliki na naslov kabinet@uni-lj.sivaren način in en izvod v tiskani obliki, ki predstavlja
original. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v obliki »naziv
priznanja_ime priimek kandidata_članica«.
Komisija pregleda in oceni vse pravočasno prispele predloge.
Predlog mora vsebovati naslednje podatke:
- ime predlagatelja,
- ime in priimek kandidata oz. kandidatov (za skupinsko priznanje),
- vrsto priznanja,
- sklep senata članice ali glavnega tajnika univerze ali rektorja univerze,
- podrobno utemeljitev predloga,
- izjavo kandidata/ kandidatov, da soglaša/ jo s kandidaturo in z objavo osebnih podatkov
ter fotografij za namen objav na spletnih straneh in v medijih,

-

-

-

‐

k utemeljenemu predlogu za podelitev nazivov naziva »častni doktor Univerze v Ljubljani«,
»častni senator Univerze v Ljubljani«, »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani«, »in k
predlogu za podelitev zlatea plakete plaketa Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge
posameznika« je treba predložiti tudi bibliografijo kandidata in utemeljitev predloga,
podpisanega s strani treh visokošolskih učiteljev članic Univerze v Ljubljani,
k utemeljenemu predlogu za podelitev naziva »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« je
treba priložiti dokazilo, da je kandidat polno (100 %) upokojen do 230. aprila tekočega leta,
ko se priznanje podeljuje. Izpolnitev pogoja dokazuje kandidat sam s kopijo Odločbe ZPIZ
s prekritimi zneski,
k utemeljenemu predlogu za podelitev naziva Svečana listina mladim visokošolskim
učiteljem in visokošolskim sodelavcem Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške in
raziskovalne in umetniške dosežke, je treba v utemeljitvi zapisati letnico rojstva kandidata,
za izpolnjevanje pogoja, da do vključno 230. aprila tekočega leta, ko se priznanje podeljuje,
še ni dopolnil 35 let,
k utemeljenemu predlogu za podelitev naziva »svečana listina za študente Univerze v
Ljubljani vseh treh stopenj študijskih programov za najboljše študijske dosežke« je
potrebno priložiti dokazilo, da je imel kandidat veljavni status študenta najmanj do 30.
septembra v letu pred vložitvijo predloga za podelitev svečane listine.
12. člen

Univerzitetna priznanja, navedena v prvi, drugi, četrti, peti, šesti in sedmi točki prvega odstavka 4.
člena tega pravilnika, podeljuje rektor praviloma na slavnostni seji senata univerze.
Prešernove nagrade študentom in svečane listine za študente podeljuje rektor na posebni
slovesnosti.
Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani podeljuje rektor na posebni slovesnosti.
Vsa priznanja se praviloma podeljujejo v Tednu univerze, razen priznanj študentom, ki jih rektor
podeljuje večkrat letno po lastni presoji.
13. člen
Nagrajenec prejme:
‐ listino o priznanju, ki jo podpiše rektor univerze. V listino se vpiše vrsta priznanja, ime in
priimek prejemnika priznanja in sklep univerzitetnega senata;
‐

zlato plaketo, ki je okrogle oblike. Na čelni strani plakete je znak in ime univerze, na hrbtni
strani ime in priimek nagrajenca in datum podelitve;

‐

plaketo »Pro Universitate labacensi«, ki je okrogle oblike. Na čelni strani plakete so znak,
ime univerze in napis PRO UNIVERSITATE LABACENSI, na hrbtni strani pa ime
nagrajenca in datum podelitve;

‐

listino o študentskem priznanju, ki jo podpiše rektor univerze. V listino se vpiše: kdo
podeljuje priznanje, ime in priimek prejemnika priznanja in dosežek ali področje
udejstvovanja, za katero se listina podeljuje.
14. člen

Univerza vodi evidenco o podeljenih priznanjih.
Univerza vodi posebno Knjigo doktorjev in častnih senatorjev.
Vsak častni doktor in častni senator se podpiše v Knjigo častnih doktorjev Univerze v Ljubljani in
v Knjigo častnih senatorjev Univerze v Ljubljani.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati po sprejemu in objavi na spletni strani univerze. Z dnem uveljavitve tega
pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih UL z dne 23.10.2018. Z dnem uveljavitve tega
pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih UL z dne 17. 9. 2019.

Prof. dr. Igor Papič,
rektor UL,
predsednik Senata UL

