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TOČKA: Sprememba Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani

Poročevalec: rektor, prof. dr. Ivan Svetlik
Obrazložitev:
Statut UL v 173. členu določa:
»Univerza podeljuje naslednja priznanja in nagrade:
naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani«
naziv »častni senator Univerze v Ljubljani«
naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani«
zlato plaketo Univerze v Ljubljani
svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim in raziskovalnim sodelavcem
zlato plaketo »Pro Universitate Labacensi«
Prešernovo nagrado za študente
svečano listino za študente
priznanja za posebne dosežke študentov
priznanja strokovnim delavcem na predlog članice ali rektorata.
Senat univerze lahko določi tudi druge nagrade.
Senat univerze sprejme pravilnik o priznanjih in nagradah univerze, s katerim določi število, pogoje, postopek ter
obliko priznanj oziroma pravice in status, ki izvirajo iz posameznega priznanja.«

Predlog sklepa:
SKLEP št. 7.:
Senat UL sprejme predlagane spremembe v Pravilniku o priznanjih Univerze v Ljubljani.

čistopis
Na podlagi 173. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v
Ljubljani na seji dne 21. 3. 2017 sprejel
spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
1. člen
2. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza podeljuje naslednja priznanja:
1. naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke na področju znanosti in
umetnosti,
2. 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,
3. naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu (i) profesorju (ici) univerze za
pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje
pedagoškega in mentorskega dela,
4. zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega,
pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda,
5. svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne
pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke,
6. plaketo »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,
7. Prešernovo nagrado za študente za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem
delu,
8. svečano listino za študente za najboljše študijske dosežke
9. priznanje za posebne dosežke študentov,
10. priznanje strokovnim delavcem.
Rektor Univerze v Ljubljani podeljuje:
1. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.«
2. člen
3. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Senat univerze na predlog komisije za priznanja odloča o podelitvi priznanj iz točk od 1 do 6
prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
Za priznanje iz 7. točke prvega odstavka drugega člena tega pravilnika odloča Komisija za
Prešernove nagrade za študente. Prešernovo nagrado za študente ureja Pravilnik o
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (Objave št. 2/2001).
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.

čistopis
O Rektorjevi nagradi za naj inovacijo Univerze v Ljubljani iz drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika odloča rektor na predlog delovne skupine, ki jo imenuje rektor.«
3. člen
4. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza vsako leto podeljuje praviloma največ trideset priznanj s tem, da mednje ne štejejo
priznanja pod točko 3. drugega člena Pravilnika – naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,
podeljene Prešernove nagrade študentom, svečane listine za študente in priznanja študentom
za posebne dosežke, priznanja strokovnim delavcem ter Rektorjeva nagrada za naj inovacijo
Univerze v Ljubljani.«
4. člen
5. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza podeljuje priznanja na predlog članice, senatov članic, rektorata ali rektorja
univerze.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja, vrsto priznanja, sklep
senata članice in utemeljitev predloga, ki jo podpišejo trije učitelji.
Za priznanja iz 1., 3., in 4. točke prvega odstavka drugega člena tega pravilnika je treba
predložiti tudi bibliografijo kandidata.
Svečana listina pod točko 5 prvega odstavka drugega člena tega pravilnika se podeljuje
visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem mlajšim od 35 let starosti.
Svečana listina pod točko 8 prvega odstavka drugega člena tega pravilnika 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 1.001 do 2.000 študentov,
- trem študentom na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele
vpisanih 2.001 ali več študentov,
in sicer po merilih članice, ki morajo poleg visoke ocene študijskega uspeha vsebovati tudi
druge študijske dosežke. Predlog mora vsebovati kratko pisno utemeljitev.
Predlogi morajo biti komisiji posredovani najkasneje do 30. aprila tekočega leta, in sicer v
elektronski obliki na naslov kabinet@uni-lj.si, prav tako pa tudi v osmih enakih tiskanih izvodih,
od katerih en izvod predstavlja original. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti
poimenovan v obliki »naziv priznanja_ime priimek kandidata_članica'«.«
5. člen
8. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerzitetna priznanja od 1. do 6. točke prvega odstavka drugega 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.

čistopis
Vsa priznanja se praviloma podeljujejo v Tednu univerze, razen priznanj študentom, ki jih
rektor podeljuje večkrat letno po lastni presoji.«
6. člen
Priloge v Pravilniku o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremenijo tako, da se glasijo:
»Priloge:
Vzorci priznanj in listin:
- »častni doktor Univerze v Ljubljani«,
- »častni senator Univerze v Ljubljani«,
- »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani«,
- zlata plaketa Univerze v Ljubljani,
- plaketa »Pro Universitate labacensi«,
- Prešernova nagrada za študente,
- svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke,
- priznanja študentom za posebne dosežke,
- priznanja strokovnim delavcem.«
7. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.

prof. dr. Ivan Svetlik,
rektor UL,
predsednik Senata UL

Z VIDNIMI SPREMEMBAMI
Na podlagi 173. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v
Ljubljani na seji dne 21. 3. 2017 sprejel
spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani
1. člen
2. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza podeljuje naslednja priznanja:
1. naziv »častni doktor Univerze v Ljubljani« za izjemne dosežke na področju znanosti in
umetnosti,
2. 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,
3. naziv »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani« upokojenemu (i) profesorju (ici) univerze za
pomembne prispevke k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje
pedagoškega in mentorskega dela,
4. zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega,
pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja univerze in za krepitev njenega ugleda,
5. svečano listino mladim visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem za izjemne
pedagoške in raziskovalne in umetniške dosežke,
6. plaketo »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,
7. Prešernovo nagrado za študente za izjemne dosežke pri raziskovalnem ali umetniškem
delu,
8. svečano listino za študente za najboljše študijske dosežke
9. priznanje za posebne dosežke študentov,
10. priznanje strokovnim delavcem.
Rektor Univerze v Ljubljani podeljuje:
1. priznanje študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih
dejavnosti,
1. Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.«
2. člen
3. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Senat univerze na predlog komisije za priznanja odloča o podelitvi priznanj iz točk od 1 do 6
prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika.
Za priznanje iz 7. točke prvega odstavka drugega člena tega pravilnika odloča Komisija za
Prešernove nagrade za študente. Prešernovo nagrado za študente ureja Pravilnik o
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani (Objave št. 2/2001).
O podelitvi svečane listine za študente odloča komisija na predlog senatov članic.
O podelitvi priznanj študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih
dejavnosti odloča rektor univerze komisija na predlog senatov članic.

Z VIDNIMI SPREMEMBAMI
O podelitvi priznanj strokovnim sodelavcem odloča komisija na predlog članice ali rektorata.
O Rektorjevi nagradi za naj inovacijo Univerze v Ljubljani iz drugega odstavka 2. člena tega
pravilnika odloča rektor na predlog delovne skupine, ki jo imenuje rektor.«
3. člen
4. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza vsako leto podeljuje praviloma največ trideset priznanj s tem, da mednje ne štejejo
priznanja pod točko 3. drugega člena Pravilnika – naziv zaslužni profesor Univerze v Ljubljani,
podeljene Prešernove nagrade študentom, svečane listine za študente in priznanja študentom
za posebne dosežke, priznanja strokovnim delavcem, ki jih podeljuje rektor univerze ter
Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani.«
4. člen
5. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza podeljuje priznanja na predlog članice, senatov članic, rektorata ali rektorja
univerze.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, ime predlagatelja, vrsto priznanja, sklep
senata članice in utemeljitev predloga, ki jo podpišejo trije učitelji.
Za priznanja iz 1., 3., in 4. točke prvega odstavka drugega člena tega pravilnika je treba
predložiti tudi bibliografijo kandidata.
Svečana listina pod točko 5 prvega odstavka drugega člena tega pravilnika se podeljuje
visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem mlajšim od 35 let starosti.
Svečana listina pod točko 8 prvega odstavka drugega člena tega pravilnika 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 1.001 do 2.000 študentov,
- trem študentom na članicah, ki so 30. oktobra v letu pred podelitvijo imele
vpisanih 2.001 ali več študentov,
in sicer po merilih članice, ki morajo poleg visoke ocene študijskega uspeha vsebovati tudi
druge študijske dosežke. Predlog mora vsebovati kratko pisno utemeljitev.
Predlogi morajo biti komisiji posredovani najkasneje do 30. aprila tekočega leta, in sicer v
elektronski obliki na naslov kabinet@uni-lj.si, prav tako pa tudi v osmih enakih tiskanih izvodih,
od katerih en izvod predstavlja original. Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti
poimenovan v obliki »naziv priznanja_ime priimek kandidata_članica'«.«
5. člen
8. člen Pravilnika o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremeni tako, da se glasi:
»Univerzitetna priznanja od 1. do 6. točke prvega odstavka drugega člena tega pravilnika
podeljuje rektor praviloma na slavnostni seji senata univerze.
Prešernove nagrade študentom in svečane listine za študente podeljuje rektor na posebni
slovesnosti.

Z VIDNIMI SPREMEMBAMI
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.«
6. člen
Priloge v Pravilniku o priznanjih Univerze v Ljubljani se spremenijo tako, da se glasijo:
»Priloge:
Vzorci priznanj in listin:
- »častni doktor Univerze v Ljubljani«,
- »častni senator Univerze v Ljubljani«,
- »zaslužni profesor Univerze v Ljubljani«,
- zlata plaketa Univerze v Ljubljani,
- plaketa »Pro Universitate labacensi«,
- Prešernova nagrada za študente,
- svečana listina za študente za najboljše študijske dosežke,
- priznanja študentom za posebne dosežke, in udejstvovanja na področju obštudijskih
dejavnosti.
- priznanja strokovnim delavcem.«
7. člen
Spremembe začnejo veljati naslednji dan po sprejemu in objavi na spletni strani UL.

prof. dr. Ivan Svetlik,
rektor UL,
predsednik Senata UL

