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Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17, 
56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19 in 47/19; v nadaljnjem besedilu: 
Statut UL) in drugega odstavka 77. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za 
družbene vede Univerze v Ljubljani z dne 13. 3. 2017 in 9. 4. 2018 (v nadaljnjem besedilu: 
Pravila), je Senat Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani na seji 13. 3. 2017 sprejel 
ter na sejah 5. 2. 2018, 4. 2. 2019, 11. 5. 2020 in 4. 4. 2022 dopolnil 
 
 
PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 
UNIVERZE V LJUBLJANI – čistopis 4 
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik določa število, pogoje, postopek ter obliko priznanj in nagrad, ki jih za izjemne 
dosežke in pomembne prispevke podeljuje Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(v nadaljevanju: fakulteta).  
 
 
Pravilnik določa tudi sestavo ter naloge Komisije za priznanja in nagrade Fakultete za 
družbene vede (v nadaljnjem besedilu: komisija) ter Komisije za Prešernove nagrade FDV,  
Komisije za priznanja profesorja Klinarja in Komisije za izbor najboljšega doktorata. 
 
 

2. člen 
 
Fakultetna priznanja za izjemne dosežke in nagrade za življenjsko delo so najvišja priznanja 
in nagrade Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Podeljujejo se z namenom 
javnega priznanja in zahvale za izjemne dosežke na področju delovanja fakultete. 
 
Fakulteta podeljuje naslednja priznanja in nagrade: 

- priznanje za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju,  
- priznanje za izjemne dosežke na področju dviga ugleda fakultete,  
- priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja internacionalizacije fakultete, 
- priznanje za izjemne dosežke pri pedagoškem delu,  
- priznanje za izjemne dosežke na področju promocije družbene odgovornosti fakultete, 
- nagrada za življenjsko delo posameznika/-ce, 
- priznanja FDV za najbolj uspešne študente/-ke prve stopnje,  
- priznanja FDV za najbolj uspešne študente/-ke študija druge stopnje,  
- priznanje FDV za najbolj uspešne študente/-ke s posebnimi potrebami 1. in 2. stopnje, 
- fakultetno priznanje za najboljši doktorat, 
- fakultetne Prešernove nagrade, 
- priznanja profesorja Klinarja, 
- priznanje študentom/-kam za posebne dosežke in udejstvovanje na področju 

obštudijskih dejavnosti, 

- priznanje strokovnim delavcem, 
- zahvale zaposlenim za dolgoletno delo na različnih področjih, 
- zahvala posameznikom in institucijam, ki sodelujejo s fakulteto in študenti. 

 
 
 

3. člen 
 
Fakulteta podeljuje priznanja in nagrade iz drugega odstavka prejšnjega člena, razen priznanj 
in nagrad iz sedme, osme, devete in desete alineje, na podlagi izvedenega postopka javnega 
poziva za nominacijo kandidatov/-k. Javni poziv mora biti objavljen na javno dostopnem 
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spletnem mestu in mora vsebovati predmet poziva, kriterije za obravnavo nominacij, obvezne 
sestavine nominacij, roke za vlaganje nominacij in njihovo obravnavo ter način njihove oddaje. 
 
O podelitvi priznanj in nagrad iz prejšnjega odstavka tega člena tega pravilnika odloča senat 
fakultete na predlog Komisije za priznanja in nagrade FDV, Komisije za izbor najboljšega 
doktorata FDV, Komisije za Prešernove nagrade FDV in Komisije za priznanja profesorja 
Klinarja , ki vodijo postopek javnega poziva za nominacijo kandidatov/-k in izmed nominirank 
in nominirancev določijo predlog nagrajencev/-k ter ga predlagajo senatu fakultete v odločitev.  
 
O podelitvi priznanj iz sedme in osme alineje drugega odstavka prejšnjega člena tega 
pravilnika odloča senat fakultete na predlog pristojne strokovne službe fakultete.  
 
O podelitvi nagrad iz devete alineje drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika odloča 
senat fakultete na predlog Komisije za izbor najboljšega doktorata FDV. Komisija za izbor 
najboljšega doktorata FDV je sestavljena iz treh članov/-ic, ki jih imenuje senat FDV. 
 
O podelitvi nagrad iz desete alineje drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika odloča 
senat fakultete na predlog Komisije za Prešernove nagrade FDV. Komisijo za Prešernove 
nagrade FDV sestavlja po en član/-ica vsakega oddelka FDV ter en/-a predstavnik/-ica 
študentov/-k, ki ga/-jo izmed študentov/k podiplomskega oz. bolonjskega doktorskega študija 
na FDV izbere Študentski svet FDV. Člane/-ice Komisije za Prešernove nagrade FDV imenuje 
senat FDV. 
 
O podelitvi nagrad iz enajste alineje drugega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika odloča 
senat fakultete na predlog Komisije za priznanja profesorja Klinarja. Komisija za priznanja 
profesorja Klinarja FDV je sestavljena iz članov/-ic, ki jih imenuje senat FDV. 
 
V posebnih primerih, če za posamezne nagrade ni prejetih predlogov, lahko vodstvo fakultete  
Komisiji za priznanja in nagrade FDV posreduje svoje predloge izven razpisnega roka.  
 
Katedre lahko v okviru svojih dogodkov podelijo nagrade in priznanja študentom. O tem 
obvestijo Službo za odnose z javnostmi in Službo za študijske zadeve, ki poskrbi, da so 
zavedene v prilogo k diplomi.  
 

4. člen 
 
Priznanje za izjemne dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju se podeli nominiranemu 
kandidatu/-ki, za katerega/-o so v postopku javnega poziva izkazani najboljši rezultati na 
znanstvenoraziskovalnem področju glede na znanstvene objave v zadnjih treh koledarskih 
letih. 
 
 

5. člen 
 
Priznanje za izjemne dosežke na področju dviga ugleda fakultete se podeli nominiranemu/-ni 
kandidatu/-ki, za katerega/-o so v postopku javnega poziva izkazani najboljši rezultati glede 
na spodnje kriterije: 

1. pomembna vloga in angažma pri izboljševanju javne podobe fakultete kot ugledne 
znanstvenoraziskovalne in izobraževalne institucije,  
2. priprava ukrepov za zagotavljanje boljše javne podobe fakultete, 
3. pridobitev in izvajanje projektov na področju kakovosti delovanja fakultete, 
4. pomemben prispevek na področju inovacij in razvoja novih produktov ter storitev 
fakultete 
5. pomemben prispevek k prenosu znanja in sodelovanju z okoljem. 

 
Za priznanje za izjemne dosežke na področju dviga ugleda fakultete se po zgornjih kriterijih 
lahko predlaga tudi zunanjega/o kandidata/ko, ki ni zaposlen/a na fakulteti. 
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6. člen 
 
Priznanje za izjemne dosežke na področju spodbujanja internacionalizacije FDV se podeli 
nominiranemu/-ni kandidatu/-ki, za katerega/-o so v postopku javnega poziva izkazani 
najboljši rezultati glede na spodnje kriterije: 

1. pridobljeni mednarodni projekti (pedagoški ali raziskovalni, koordinatorstvo ali 
partnerstvo) ter skupna vrednost teh projektov v preteklem triletnem obdobju,  
2. članstvo v vodilnih telesih krovnih disciplinarnih mednarodnih združenj, 
3. članstvo v svetovalnih ali odločevalskih strukturah mednarodnih vladnih organizacij, 
4. organizacija velikih in odmevnih mednarodnih konferenc  na FDV ali kjerkoli v 
Sloveniji ter drugih aktivnosti, prepoznanih kot pomembnih za krepitev prisotnosti FDV 
v mednarodnem prostoru, 
5. vabljeni otvoritveni govor (Keynote Speech) na prestižnem dogodku in prestižni 
instituciji. 

 
 

7. člen 
 
Priznanje za izjemne dosežke pri pedagoškem delu se podeli nominiranemu/-ni kandidatu/-ki, 
za katerega/-o so v postopku javnega poziva izkazani najboljši rezultati glede na spodnje 
kriterije: 

1. pedagoška ocena v preteklih petih študijskih letih, 
2. uvajanje novih in inovativnih oblik pedagoškega dela, vključno z e-učenjem, 
kakovostnih učbenikov idr. 
3. mentorstvo nagrajenih zaključnih del, 
4. pridobljeni pedagoški projekti, 
5. družbena relevantnost in odzivnost na aktualna družbena stanja in dogodke. 

 
 

8. člen 
 
Priznanje za izjemne dosežke na področju promocije družbene odgovornosti Fakultete se 
podeli kandidatu/-i ali kandidatom/-am, ki so svojo aktivnostjo odmevno opozorili/-le na 
problem sodobne družbe in s tem pomagali/-e utrjevati vlogo Fakultete kot institucije, ki se 
zna pravočasno odzivati na procese in odnose v slovenski in mednarodni družbi. 
 
 

9. člen 
 
Nagrada za življenjsko delo se podeli nominiranemu/-ni kandidatu/-ki, za katerega/-o je 
izkazano, da se je s svojim delom izjemno uveljavil/-a na področju dela fakultete oziroma je s 
svojim delom bistveno prispeval/-a k njenemu razvoju in njenemu ugledu v javnosti. 
 
 

10. člen 
 

Priznanje FDV za najbolj uspešnega/-o študenta/-ko prve in druge stopnje študija, ki se 
podeljuje za preteklo leto, prejme študent/-ka, ki v rokih, določenih s študijskim programom, 
pravočasno opravi vse predvidene obveznosti brez ponavljanja, pavziranja in dodatnega leta 
ter zaključi študij z najvišjo povprečno oceno vseh predmetov (vključno z oceno morebitnega 
zaključnega dela). FDV podeljuje do tri priznanja na prvi in drugi stopnji študija: za prvega/-o, 
drugega/-o in tretjega/-o najbolj uspešnega/-o študenta/-ko. 
 
Priznanje za najbolj uspešnega/-o študenta/-ko s posebnimi potrebami 1. in 2. stopnje,  ki se 
podeljuje za preteklo leto, prejme študent/-ka, ki v rokih, določenih s študijskim programom, 
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podaljšanim za največ eno študijsko leto, opravi vse predvidene obveznosti ter zaključi 
študijske obveznosti z najvišjo povprečno oceno vseh predmetov (vključno z oceno 
morebitnega zaključnega dela). FDV podeljuje eno priznanje za najbolj uspešnega/-o 
študenta/-ko s posebnimi potrebami. 
 
 

11. člen 
 
Za priznanje za najboljši doktorat je lahko nominiran/-a avtor/-ica, ki je uspešno zagovarjal/-a 
doktorsko disertacijo in ga/jo je Komisija za spremljanje doktorskega študenta predlagala za 
oceno Cum laude. Komisija za izbor najboljšega doktorata presoja utemeljitve ocen Cum 
laude in izbrane posreduje v potrditev Senatu FDV, kar stori 2-krat letno: za obdobje od 1. 
septembra do 31. maja in za obdobje od 1. junija do 31. avgusta. Med deli, ocenjenimi s Cum 
laude, izbere tudi delo, ki prejme priznanje za najboljši doktorat. V nabor za najboljši doktorat 
pridejo predlagana dela, ki so bila zagovarjana od 1. septembra do 31. avgusta preteklega 
študijskega leta. 
 
Komisija za izbor najboljšega doktorata FDV upošteva naslednje kriterije kakovosti doktorske 
disertacije:  

1. jasnost opredelitve raziskovalnega problema, strukture disertacije in 
metodološkega pristopa,  

2. znanstvena odličnost in relevantnost,  
3. izvirnost teze disertacije ter njen prispevek k razvoju znanstvenega področja,  
4. stilistična in jezikovna neoporečnost,  
5. samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost disertacije 

(morebitna objava v znanstveni ali strokovni literaturi).  
Med kriteriji ima največji pomen izvirni prispevek doktorske disertacije k razvoju znanstvenega 
področja.  
 
Člani/-ce komisije se v zvezi z deli, pri katerih so sodelovali kot mentorji/-ce ali somentorji/-ce, 
izločijo iz presoje oz. to presojo prepustijo preostalim članom/-icam komisije. 
 
 

12. člen 
 
V skladu s pravilniki UL o predlogih nagrad in priznanj študentov/-k FDV na ravni UL odloča 
senat FDV na predlog dekana. FDV predlaga študente/-ke za univerzitetno Prešernovo 
nagrado, univerzitetno svečano listino za študente/ke za najboljše študijske dosežke in  
univerzitetno priznanje za posebne dosežke študnetov/k.  
 
 

13. člen 
 

Dela, ki se potegujejo za nominacijo za univerzitetno Prešernovo nagrado, morajo:  
1. biti izvirna, individualna ali skupinska dela, izdelana v času do zaključene 2. bolonjske 
stopnje izobrazbe, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve; 
2. predložena Komisiji za Prešernove nagrade do 10. septembra tekočega študijskega leta; 
3. biti napisana v slovenskem jeziku, če pa niso, morajo vsebovati izčrpen povzetek v 
slovenščini;  
4. ustrezati naslednjim merilom za ocenjevanje:  

  jasnost opredelitve raziskovalnega problema in metodološkega pristopa,  

  znanstvena odličnost ali uporabna vrednost,  

  širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge ter metodološka korektnost 
izvedbe,  

  poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju,  

  razčlenjevalna temeljitost,  
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  samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna 
objava v znanstveni ali strokovni literaturi) ter  

  sposobnost oblikovanja besedila in jezikovna kultura.  
 
 

14. člen 
 
Za univerzitetno Prešernovo nagrado so lahko nominirana dela, ki so jih ocenjevalci/-ke s 
posebnim obrazcem priporočili za nagrado in izpolnjujejo kriterije iz prejšnjega člena tega 
Pravilnika. Delo strokovno ocenita dva/-e visokošolska/-ki učitelja/ci. Mentor/ica kot 
ocenjevalec/-ka dela ne more sodelovati. V primeru, da poleg mentorja/-ice ni določenih dveh 
članov/-ic komisije, delo oceni predstojnik/-ca katedre oz. oddelka. 
 
Za Univerzitetno Prešernovo nagrado so lahko nominirana tudi druga študentska dela in 
naloge, katerih teme morajo biti obrazložene in predhodno razpisane. Obrazložitev mora 
vsebovati: ime in priimek mentorja/-ice, kratko oznako tematske usmeritve raziskovalnega ali 
umetniškega dela ter znanstveno ali umetniško aktualnost razpisane teme. Mentor/-ica je 
lahko redni/-a ali izredni/-a profesor/-ica ali docent/-ka oz. ima tem nazivom ustrezni 
znanstveni naziv na UL. 
 
Odločitev o razpisu in temah je naloga vsake posamezne katedre. Razpis mora biti objavljen 
na spletni strani fakultete najpozneje do 10. septembra v tekočem študijskem letu za nagrade 
UL v naslednjem koledarskem letu. K razpisu predstojnike/-ce kateder pozove Komisija za 
Prešernove nagrade najkasneje dva meseca pred rokom za objavo razpisa na spletni strani. 
Predstojniki/ce kateder lahko na programih, kjer ni predvideno diplomsko delo, skladno z 
objavljenim razpisom, do vključno 10. septembra tekočega leta predlagajo Komisiji za 
Prešernove nagrade skupaj z utemeljitvami največ dve, izjemoma tri najboljša dela na 
razpisane teme, ki ustrezajo merilom iz prejšnjega člena tega Pravilnika.  
 
Oddelek predloge za kandidate/-ke za Prešernovo nagrado FDV pošlje dekanu/-ji FDV, ki jih 
v potrditev predlaga senatu FDV. Člani/-ce komisije s posameznega oddelka so zadolženi za 
sprotno spremljanje vseh priporočenih del s svojega področja, predstavnik/-ca študentov pa 
zagotavlja preglednost vseh izbirnih postopkov. Člani/-ce komisije se v zvezi z deli, pri katerih 
so sodelovali kot mentorji/-ce ali somentorji/-ce, izločijo iz presoje oz. to presojo prepustijo 
preostalim članom/-icam komisije. 
 
 

15. člen 
 
Komisija za Prešernove nagrade izmed predlogov vseh del do 30. septembra tekočega leta 
izbere do 2 deli, ki sta po presoji njenih članov/-ic najboljši. Izbrana dela se razvrstijo po 
kakovosti, kakor je opredeljeno z merili v 15. členu tega Pravilnika. Obe izbrani deli kandidirata 
za univerzitetno nagrado. Katerokoli izmed del, ki sta bili predlagani za univerzitetno nagrado, 
pa pri tem ni bilo uspešno, dobi fakultetno Prešernovo nagrado. Najboljši deli se v službi, ki 
skrbi za delovanje komisije, pripravita v skladu z navodili Univerze in se skupaj s poročili 
Komisije za Prešernove nagrade predložita Komisiji za Prešernove nagrade študentom/-kam 
Univerze v Ljubljani, najkasneje do 10. oktobra tekočega leta. 
 
Glede na predlagani deli za univerzitetno Prešernovo nagrado študentom/kam Komisija za 
Prešernove nagrade predlaga, dekan pa imenuje predstavnika/-co FDV v področno Komisijo 
za izbor univerzitetne Prešernove nagrade UL. Predstavniki/-ce Komisije za Prešernove 
nagrade, mentorji/-ice in dotedanji ocenjevalci/-ke izbranih del ne morejo biti člani področne 
komisije. 
 
Vsak študent/-ka FDV lahko dobi v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe 
eno samo univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko. Prav 
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tako lahko prejme eno samo fakultetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali 
skupinsko. 
 
 

16. člen  
 

Priznanja profesorja Klinarja so:    
- priznanje za najboljšo diplomsko ali drugo nalogo dodiplomskih študentov/-k (v podobnem 
obsegu kot diplomska naloga) s področja migracij, begunstva, etničnosti , nacionalnosti ali 
družbene slojevitosti; 
- priznanje za najboljšo magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo s področja migracij, 
begunstva, etničnosti, nacionalnosti ali družbene slojevitosti 
- priznanje za najboljše delo (diplomska ali magistrska nalogo ali doktorat), ki temelji na 
podatkih iz Arhiva družboslovnih podatkov na FDV (katerakoli tema). 
 
Za priznanje se lahko potegujejo dodiplomski/-e študenti/-ke FDV, diplomanti/-tke, 
magistranti/-ke in doktoranti/-ke FDV.  
 
Za  našteta priznanja (diplomska ali podobna naloga, magistrska naloga ali doktorska 
disertacija) se na razpis prijavijo avtorji/-ce del sami/e, lahko pa jih prijavijo tudi njihovi/-e 
mentorji/-ce in člani/-ce komisije za zagovor na posebnem obrazcu, ki je del obrazca za 
zagovor. Za to priznanje se potegujejo študenti/-ke, katerih diplomske naloge ali podobne 
naloge, magistrske naloge ali doktorske disertacije so bile zagovarjane v času, ki ga določa 
razpis. 
 
Vsebinsko ustreznost diplomskih ali podobnih nalog, magisterijev in doktoratov za prvo ali 
drugo našteto priznanje ugotavlja Komisija za priznanja profesorja Klinarja. 
 
Metodološko in vsebinsko ustreznost  del za tretje priznanje ugotavlja Komisija za priznanja 
profesorja Klinarja v sodelovanju z vodjo Arhiva družboslovnih podatkov. 
 
Dela, ki so že prejela katerokoli drugo nagrado ali priznanje, se ne morejo potegovati za 
priznanja profesorja Klinarja. 
 
Pri ocenjevanju predloženih oziroma izbranih besedil člani/-ce komisije upoštevajo naslednja 
temeljna merila: inovativnost pri uporabi in razvijanju teoretskih in metodoloških instrumentov, 
teoretsko širino in analitsko poglobljenost, logično konsistentnost in kvaliteto pisnega 
izražanja. 
 
Komisija sprejme sklep o izbranih delih soglasno. Sklep o izboru mora biti pisno utemeljen. 
Pri odločanju se komisija lahko posvetuje s strokovnjaki, ki niso člani komisije. Komisija se 
lahko odloči, da priznana oziroma priznanj ne podeli. Tudi takšen sklep mora pisno utemeljiti. 
Člani/-ce komisije se v zvezi z deli, pri katerih so sodelovali kot mentorji/-ce ali somentorji/-ce, 
izločijo iz presoje oz. to presojo prepustijo preostalim članom/-icam komisije. 
 
Priznanja profesorja Klinarja se podeljujejo na Častnem shodu vsaki dve leti.  
 
 

17. člen 
 

Fakulteta za družbene vede z nagrajevanjem študentov/k spodbuja njihovo kakovost študija 
in strokovno dejavnost. Nagrajuje tudi posebne dosežke študentov/-k ter njihovo 
udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti, ki so pomembna za vizijo in poslanstvo 
FDV.  
 

18. člen 
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Fakulteta za družbene vede podeljuje priznanje strokovnemu delavcu, ki se je s svojim delom 
izkazal na področju dela fakultete oziroma je s svojim delom bistveno prispeval k njenemu 
razvoju in ugledu v javnosti.  
 
 
 

19. člen 
 
V okviru nagrad in priznanj Fakulteta za družbene vede podeljuje tudi zahvale zaposlenim za 
njihovo dolgoletno delo na različnih področjih delovanja fakultete, ter različnim posameznikom 
in institucijam, ki sodelujejo s fakulteto. 
 
 

20. člen 
 
Javni poziv za nominacijo kandidatov/-k fakulteta izpelje vsako leto. Javni poziv mora biti javno 
objavljen najkasneje v mesecu marcu, rok za zbiranje nominacij po javnem pozivu pa ne sme 
biti krajši od dveh mesecev. Javni poziv je odprt do sredine meseca oktobra razen pri tistih 
nagradah, kjer so roki določeni z univerzitetnimi pravili. 
 
Vsaka nominacija obvezno vsebuje najmanj naslednje podatke: ime kandidata/-ke, ime 
predlagatelja/-ice, navedbo nagrade ali priznanja, za katerega je kandidat/-ka predlagan/-a in 
strokovna utemeljitev predloga, ki jo podpišejo pristojni/-e predlagatelji/-ice ter soglasje 
kandidata/-ke. 
 
Za priznanja iz prve in četrte alineje drugega odstavka drugega člena tega pravilnika je treba 
predložiti tudi relevantno bibliografijo kandidata/-ke. 
 
Nominacijo kateregakoli/-koli zaposlenega/-e sodelavca/-ke fakultete ali katerekoli 
organizirane skupine sodelavcev/-k fakultete (v primeru skupinske nominacije) lahko vloži 
vsak posameznik/-ca, organizacijska enota fakultete, v skladu z določbo 87. člena Pravil o 
organizaciji in delovanju FDV tudi Znanstveni svet IDV, v skladu z določbo 84. in 86. člena 
Pravil o organizaciji in delovanju FDV pa za pedagoško področje tudi Komisija za doktorski 
študij in Komisija za študijske zadeve. Za področje znanstvenoraziskovalnega dela nominacije 
lahko vložijo tudi raziskovalni centri. Za posamezno priznanje ali nagrado lahko vsaka 
organizacijska enota fakultete nominira največ enega/-o kandidata/-ko.  
 
V posebnih primerih, če za posamezne nagrade ni prejetih predlogov, lahko vodstvo fakultete  
Komisiji za priznanja in nagrade FDV posreduje svoje predloge izven razpisnega roka. 
 
 
 

21. člen 
 
Komisijo za nagrade in priznanja FDV sestavljajo predsedniki/-ce Komisije za študijske 
zadeve, Komisije za kakovost  in Znanstvenega sveta IDV. Člani/-ce komisije na konstitutivni 
seji izmed članov/-ic komisije izvolijo predsednika/-co. 
 
Člani/-ce komisije za pripravo predlogov priznanj v času trajanja mandata ne morejo 
kandidirati za nagrade in priznanja, razen v primeru, ko je nominacija povezana z delom, 
opravljenim pred nastopom mandata. 
 
 
 

22. člen 
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Seje sklicuje in vodi predsednik/-ca komisije. Komisija je sklepčna, če sta na seji navzoči dve 
tretjini članov/-ic. Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge na podlagi kriterijev, 
določenih v tem pravilniku in javnem pozivu. 
 
Sklep komisije je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov/-ic komisije.  
 
 

23. člen 
 
Fakultetna priznanja in nagrade podeljuje dekan/-ja fakultete praviloma na Častnem zboru 
fakultete. 
 
Če v tem pravilniku ni drugače določeno, lahko dekan/-ja fakultete na predlog komisije podeli 
eno ali več nagrad oz. priznanj s posameznega področja oz. kategorije. 
 
 

24. člen 
 

Nagrajenec/ka prejme listino o priznanju, ki jo podpiše dekan/-ja fakultete. V listino se vpiše 
vrsta priznanja, ime prejemnika/-ce priznanja, naslov dela, ime mentorja/-ice oz. somentorja/-
ice in člane/-ice komisije, ki je oblikovala predlog. . 
 
FDV vodi evidenco o podeljenih priznanjih študentom/-kam FDV. Za zaposlene se evidenca 
o nagradah in priznanjih vodi v sistemu kadrovske evidence.  
 
 

25. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati: 
- Pravilnik o nagrajevanju študentk in študentov FDV z dne 3. 9. 2012, 
- Pravilnik o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom FDV UL z dne 2. 7. 2007 z 
dopolnitvami, 
- Pravilnik o podeljevanju priznanj za najboljši doktorat na FDV z dne 11. 1. 2000 z 
dopolnitvami. 
 
 

26. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat fakultete, uporabljati pa se začne z dnem javne 
objave na spletnem mestu fakultete.  
 
 
 
       Prof. dr. Iztok Prezelj 
             dekan 
 


