
Na podlagi 55. Člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za računalništvo in informatiko ter 
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad  študentom Univerze v Ljubljani je senat Fakultete za 
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani na seji dne 30.06.2009 sprejel več dopolnitev 
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad z dne 18.12.2002. 

 

PRAVILNIK 

 O PODELJEVANJU PREŠERNOVIH NAGRAD 

 

 

1. člen 
Ta pravilnik določa postopek in merila za sprejem ter ocenjevanje del pri podeljevanju Prešernovih 
nagrad študentom, naloge Komisije za znanstvenoraziskovalno delo (v nadaljevanju: Komisija) pri 
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom ter naloge strokovne komisije za Prešernove nagrade. 

 

2. člen 
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ( v nadaljevanju: FRI) s podeljevanjem 
Prešernovih nagrad za najboljša dela spodbuja znanstvenoraziskovalno delo študentov do zaključene 
2. bolonjske stopnje izobrazbe. 

 

3. člen 
Prešernova nagrada se podeljuje najboljšim delom študentov na znanstvenoraziskovalnem področju. 
Dela, ki se lahko potegujejo za Prešernovo nagrado, morajo: 

 biti izdelana v času do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe , 
 presegati redne študijske zahteve, 
 biti izraz kandidatove samostojnosti na raziskovalnem področju, 
 pomeniti (skladno z doseženo stopnjo znanja) sorazmeren prispevek k 

obravnavani stroki, 
 biti metodološko ustrezna v skladu z določbami Pravilnika o podeljevanju 

Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani ter razpisom tem, 
 biti napisana v strokovno neoporečni slovenščini. 

 
Izjemoma se lahko za Prešernovo nagrado potegujejo tudi dela študentov, ki niso v skladu s 5. alinejo 
drugega odstavka tega člena v delu, ki se nanaša na skladnost z razpisom, če je predlog utemeljen z 
nadpovprečno kakovostjo dela. 

 

4. člen 

Za vodenje postopkov pri prijavi, izbiri kandidatov in podeljevanju nagrad je odgovorna Komisija. 
Komisija imenuje veččlansko strokovno komisijo za Prešernove nagrade (v nadaljevanju: strokovna 
komisija), ki jo sestavljajo visokošolski učitelji. 

 

Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v postopku izbora predlogov za univerzitetne 
Prešernove nagrade. Komisija je pristojna tudi za izbor predloga in predlogov, ki jih FRI predlaga v 
postopek izbora za Prešernove nagrade, ki jih študentom podeljuje Univerza v Ljubljani. 

 



5. člen 
Komisija odloča na sejah. Pri presoji predloženih del upošteva strokovna mnenja in tehtnost njihovih 
dokazov. O sklepu Komisije poroča njegov predsednik na seji senata FRI, pri čemer senat FRI lahko 
izrazi pomisleke. V tem primeru mora Komisija ponovno pretresti svojo odločitev in dokončno 
sklepati. 

 

6. člen 

Komisija razpiše posamezne teme za Prešernove nagrade na predlog učiteljev. Razpis se objavi vsako 
leto 1. junija. Objavi se na oglasni deski v avli FRI. Razpis vsebuje poziv k prijavi za nagrado, teme, 
razpisne pogoje in navedbo roka za oddajo del. Prijave Komisija zbira do 1. septembra. Vsak učitelj 
prijavi največ enega kandidata. 

 

7. člen 

Kandidate za nagrade prijavijo njihovi mentorji. Prijavi morajo predložiti: kandidatovo delo (2vezana 
izvoda) in svojo obrazložitev. 

Strokovna komisija pregleda dela in izdela strokovne ocene. 

Obrazloženi predlogi tem morajo biti predloženi Komisiji v roku, ki ga določi Komisija. Obrazložitev 
mora vsebovati: ime in priimek mentorja, kratko oznako vsebinske usmeritve dela in znanstveno 
sodobnost dela. 

Komisija predloži senatu FRI seznam predlaganih kandidatov za Prešernove nagrade skupaj z 
utemeljitvami. 

 

8. člen 

FRI praviloma podeljuje največ tri nagrade. V primeru, da je Komisija mnenja, da bi bilo zaradi 
izjemne kakovosti na razpis oddanih del primerno podeliti  večje število nagrad, se število nagrad 
lahko poveča. O tem na predlog Komisije odloča senat FRI. 

 

9. člen 

Nagrajenec prejeme diplomo z gravirano Prešernovo podobo in denarno nagrado. Višino denarne 
nagrade določi upravni odbor FRI. 

 

10. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejeme senat FRI. 


