
Na podlagi 174. čl. Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017), ter 57. in 88. čl. Pravil UL FGG sprejetih 
na 21. seji senata UL FGG dne 1. 7. 2015 (v nadaljevanju: Pravil UL FGG) je senat fakultete na 
svoji 40. seji dne 28. 6. 2017,  sprejel (prečiščeno besedilo) 
 

PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH NA UNIVERZI V LJUBLJANI FAKULTETI ZA 
GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

S tem pravilnikom Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (v 
nadaljevanju: fakulteta) določa vrste nagrad in priznanj, ki jih podeljuje študentom, 
zaposlenim, zunanjim fizičnim in pravnim osebam, pogoje in merila za pridobitev nagrad in 
priznanj ter postopek za njihovo podeljevanje.  
 
Ta pravilnik določa tudi postopek za oblikovanje predlogov za podelitev univerzitetnih 
priznanj in drugih nagrad in priznanj, ki jih razpisujejo in podeljujejo pravne osebe izven 
Univerze v Ljubljani. 
 

2. člen 
 

Fakulteta podeljuje nagrade in priznanja in oblikuje predloge za podelitev univerzitetnih 
priznanj in drugih nagrad in priznanj, ki jih razpisujejo in podeljujejo pravne osebe izven 
Univerze v Ljubljani za izjemne uspehe na raziskovalnem, pedagoškem, strokovnem področju 
gradbeništva in geodezije in kot posebno obliko družbenega in strokovnega priznanja, ki 
prispeva k povečevanju ugleda fakultete. 
 

3. člen 
 

V tem pravilniku zapisani izrazi v moški obliki, se ne glede na slovnično obliko uporabljajo za 
osebe moškega kot za osebe ženskega spola. 

 
4. člen 

 
O vseh podeljenih nagradah in priznanjih po tem pravilniku se v tajništvu fakultete vodi 
seznam nagrad in priznanj. 

 
VRSTE FAKULTETNIH NAGRAD IN PRIZNANJ 

5. člen 
 

Vrste nagrad in priznanj so: 
1. Jubilejne nagrade fakultete 
2. Priznanja fakultete 
3. Prešernova nagrada za študente fakultete 
4. Pohvala fakultete za študente fakultete 
5. Nagrade organizacijskih enot fakultete 

 



Jubilejne nagrade 
6. člen 

 
Ob praznovanju jubilejnih obletnic svojega obstoja in delovanja fakulteta podeljuje naslednje 
nagrade: 
 
Zlato plaketo 

- fizičnim osebam za izjemen dolgoletni prispevek k razvoju fakultete, njeni uveljavitvi 
v Sloveniji in tujini,  

- za vrhunske izjemne dosežke pri raziskovalnem, razvojno raziskovalnem ali 
pedagoškem delu ter  

- za izjemno kakovostno mednarodno sodelovanje fakultete, ki je pomembno za 
področje delovanja fakultete. 

 
Srebrno plaketo 

- fizičnim osebam za celovit prispevek k razvoju fakultete, njeni uveljavitvi v Sloveniji,  
- za vidne dosežke pri pedagoškem ali raziskovalnem delu ter  
- kakovostno mednarodno sodelovanje, ki je pomembno za področje delovanja 

fakultete.  
 
Poleg dosežkov na pedagoškem, razvojno raziskovalnem in strokovnem področju se za 
pomembne dosežke šteje tudi zavzeto in uspešno delo pri organizacijskem, uredniškem, 
mentorskem delu ipd. za potrebe fakultete ter športni, kulturni ali drugi dosežki s katerimi se 
promovira fakulteta. 
 
Bronasto plaketo 

- fizičnim osebam za dolgoleten prispevek k razvoju fakultete na posameznem 
področju njenega delovanja, njeni uveljavitvi v Sloveniji in 

- za prizadevno delo na fakulteti.  
 
Priznanja fakultete 
 

7. člen 
 
Fakulteta vsako leto ob dnevu UL FGG (tretji četrtek v oktobru) podeljuje največ tri (3) 
priznanja fakultete: 

- fizičnim osebam za spodbujanje kakovostnega dela na fakulteti, ter za dela za 
potrebe fakultete in drugih aktivnosti, ki prispevajo k dvigu ugleda fakultete in  

- pravnim osebam, ki uspešno sodelujejo in prispevajo k ugledu fakultete na vseh 
področjih delovanja. 

8. člen 
 

Kandidate za jubilejne nagrade in priznanja fakultete lahko predlagajo: 
- dekan fakultete, 
- predstojniki PRE, 
- najmanj 3 visokošolski učitelji zaposleni na fakulteti, 
- študijski odbori, 
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- tajnik fakultete. 
 

9. člen 
 
Predlogi za podelitev jubilejnih nagrad in priznanj fakultete morajo vsebovati: 

- kratko utemeljitev, ki jo napišejo predlagatelji (največ ena stran), 
- življenjepis kandidata ali opis predlagane pravne osebe, 
- opis kandidatovih dosežkov ali prispevkov zaradi katerih predlagatelji menijo, da so 

primerni za podelitev jubilejne nagrade ali priznanja. 
 
Predlogi se pošljejo v tajništvo fakultete. 
 

10. člen 
 
Predloge za podelitev jubilejnih nagrad in priznanj fakultete obravnava Kadrovska komisija 
senata UL FGG.  
 
Naloge Kadrovske komisije so: 

- določitev števila in vrste jubilejnih nagrad in priznanj in  
- predlagati senatu UL FGG kandidate za podelitev jubilejnih nagrad in priznanj. 

 
O podelitvi jubilejnih nagrad in priznanj fakultete odloča senat fakultete na predlog 
Kadrovske komisije. 
 
Višina sredstev za podelitev jubilejnih nagrad in priznanj mora biti določena v finančnem 
načrtu fakultete, ki ga sprejme Upravni odbor fakultete. 
 

11. člen 
 

Nagrade in priznanja podeljuje dekan fakultete, ki poskrbi tudi za javno objavo seznama 
prejemnikov jubilejnih nagrad in priznanj. 
 
Prešernova nagrada 

12. člen 
 
Fakulteta vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob Tednu UL z namenom 
spodbujanja znanstveno raziskovalne dejavnosti študentov podeljuje fakultetne Prešernove 
nagrade.  
 
O postopku in podelitvi univerzitetnih Prešernovih nagrad odloča na podlagi veljavnega 
Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom in veljavnega Poslovnika o delu 
Komisije za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani Komisija za Prešernove 
nagrade študentom Univerze v Ljubljani, na predlog Odbora za Prešernove nagrade 
študentom UL FGG (v nadaljevanju: Odbor). O podelitvi fakultetnih Prešernovih nagrad 
odloča Odbor. Sestava Odbora in odločanja na sejah Odbora je določeno v 88. in 89. čl. Pravil 
UL FGG, za način sklicevanja sej pa se lahko smiselno uporablja veljavni Poslovnik o delu 
senata UL FGG. 
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13. člen 

 
Prešernove nagrade se podeljujejo za raziskovalna dela na teme, ki jih vsako leto 1. junija v 
razpisu tem objavi Univerza v Ljubljani v Objavah. Razpis tem je objavljen tudi na omrežju in 
spletni strani fakultete. 
 
Teme raziskovalnih nalog določi Odbor na predlog PRE. Utemeljene predloge tem morajo 
PRE predložiti Odboru najkasneje do 10. maja, ta pa jih mora predložiti Komisiji za 
Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani najkasneje do 15. maja. Ista tema se 
praviloma lahko razpiše največ dvakrat. 
 
Za Prešernovo nagrado lahko kandidirajo poleg tem v okviru razpisanih tem tudi druga 
nerazpisana dela, če ustrezajo vsem merilom za ocenjevanje in če so predložena po 
veljavnem postopku. Tudi v tem primeru študentje izberejo temo v sodelovanju z 
mentorjem. 
 

14. člen 
 

Utemeljitev predloga teme vsebuje: 
- ime in priimek mentorja 
- kratko oznako vsebinske usmeritve dela in 
- znanstveno aktualnost dela. 

 
15. člen 

 
Za pridobitev fakultetne Prešernove nagrade kandidirajo dela, ki so bila izdelana v času 
študija do zaključenega dodiplomskega študija po starih programih oziroma do zaključene 2. 
bolonjske stopnje izobrazbe. Predlagana so lahko dela, ki  

- so izdelana samostojno, 
- izrazito presegajo redne študijske zahteve, 
- so napisana v strokovno neoporečni slovenščini, 
- so predložena v predpisani obliki določeni v 17. členu tega pravilnika. 

 
Merila za ocenjevanje predloženih del so določena v naslednjem členu tega pravilnika. 
Navedena merila tudi služijo kandidatu in mentorju za prepoznavo del primernih za 
Prešernovo nagrade ter kot pomoč za razmejevanje opravljenega dela od običajnih študijskih 
nalog. 
 

16. člen 
 

Merila za ocenjevanje predloženih del so: 
- jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanje hipotez, 
- znanstvena odličnost ali uporabna vrednost, 
- širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in 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 

- zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura. 
 
Pomen in težo posameznih meril ocenjevalci in člani Odbora razumno prilagodijo 
posebnostim ocenjevanega dela. 

17. člen 
 

Mentor dostavi do 10. septembra v tajništvo fakultete naslednje podatke o predlaganem 
kandidatu: 

- ime in priimek študenta 
- letnik in smer študija (tudi morebiten datum zagovora diplomske naloge), 
- točen naslov stalnega in začasnega bivališča,  
- davčno številko ter 
- številko transakcijskega računa in naslov banke, kjer je račun odprt  

ter imena dveh visokošolskih učiteljev, ocenjevalcev predlaganega dela, ki ju na predlog 
mentorja potrdi Odbor.  
 
Mentor poskrbi tudi, da je skupna ocena ocenjevalcev, podpisana od obeh ocenjevalcev 
dostavljena Odboru (tudi v elektronski obliki). Mentor ne more biti ocenjevalec 
predlaganega dela. 
 
Mentor je lahko samo visokošolski učitelj ali druga oseba z ustreznim znanstvenim naslovom 
Univerze v Ljubljani.  
 
Predlagani kandidat delo, s katerim želi kandidirati za Prešernovo nagrado predloži do 10. 
septembra v tajništvo fakultete. Delo mora biti predloženo v enem izvodu vezano v spiralo in 
v elektronski obliki (na CD samo za branje), ki vsebuje tudi povzetek vsebine dela.  
 
V primeru, da je 10. september dela prost dan, se rok za dostavo predlogov in del po tem 
členu, podaljša na prvi naslednji delovni dan. 
 

18. člen 
 

Delo, ki je na podlagi odločitve Odbora predlagano za prejemnika univerzitetne ali fakultetne 
Prešernove nagrade, mora biti v dveh izvodih trdo vezano v črn skaj, velikosti A4, na ovitku 
besedilo v zlatem rezu (Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, naslov 
dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); notranja stran je enaka naslovni, le da je pod 
imenom in priimkom avtorja besedilo: 
»Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, 
pod mentorstvom………………« 
 
Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem in angleškem jeziku (vsak 
povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo. 

 
 

19. člen 
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Odbor predlaga izmed predloženih del za podelitev univerzitetnih Prešernovih nagrad največ 
tri najboljša dela, od tega največ dve deli z istega področja. Vrsta področij je določena v 
Pravilniku o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani in so naslednja: 
umetnost, naravoslovje, tehnologija, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika in 
izobraževanje. Odbor tudi predlaga člana v področno komisijo na Univerzi v Ljubljani, ki ne 
sme biti mentor in tudi ne ocenjevalec dela. Fakulteta najkasneje do 1. oktobra pošlje 
predlagana dela na Univerzo v Ljubljani. 
 
Za podelitev fakultetnih Prešernovih nagrad Odbor izmed predloženih del izbere do štiri dela. 
 
Dela, ki jih je Odbor predlagal za podelitev univerzitetne Prešernove nagrade in jih Komisija 
za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani ni izbrala, prejmejo fakultetno 
Prešernovo nagrado. Ta dela se ne štejejo v število določeno v prejšnjem odstavku tega 
člena. 

20. člen 
 

Vsak študent lahko dobi do zaključenega dodiplomskega študija po starih programih oziroma 
do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe eno samo Prešernovo nagrado, ne glede na to 
ali je delo individualno ali skupinsko. 

 
21. člen 

 
Fakultetne Prešernove nagrade podeljuje vsako leto ob obletnici Prešernovega rojstva in ob 
Tednu univerze dekan fakultete.  
 
Čas in kraj podelitve določi dekan z vabilom, ki ga pošlje nagrajencem, njihovim mentorjem 
in somentorjem, ocenjevalcem, članom Odbora, prodekanom, tajniku fakultete in drugim 
vabljenim. 
 
Na slovesni podelitvi predsednik Odbora poroča o delu Odbora, mentorji pa predstavijo 
nagrajence. Predstavitev vsebuje kratko biografijo o nagrajencu (ime in priimek, leto in kraj 
rojstva, kje in kdaj je opravil maturo oz. zaključni izpit, letnik in študijsko smer) in povzetek 
njihovih nagrajenih del (največ ena tipkana stran). Dekan izroči nagrajencem diplome z 
gravirano Prešernovo podobo, ki jih podpišeta dekan in predsednik Odbora. 
 
Nagrajenci prejmejo denarne nagrade. Denarna nagrada znaša dve tretjini univerzitetne 
Prešernove nagrade. Vsem študentom, ki so kandidirali za Prešernovo nagrado se povrnejo 
materialni stroški v višini, ki jo določi Upravni odbor Univerze v Ljubljani. 
 

22. člen 
 

Predsednik Odbora poskrbi za javno objavo nagrajencev, naslovov njihovih del ter mentorjev 
na fakulteti in v Objavah Univerze.  
 
Pri objavi svojega dela mora nagrajenec navesti, kdaj je bilo delo nagrajeno s Prešernovo 
nagrado za študente. 
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Pohvala fakultete za študente fakultete 

23. člen 
 

Namen podeljevanja pohval najboljšim študentom fakultete je spodbujanje kvalitetnega 
kakovostnega sprotnega (vsakoletnega) študijskega, raziskovalnega in drugega dela 
študentov, ki prispeva k osebni in strokovni rasti študentov ter prispeva k ugledu fakultete. 
 
O podelitvi pohval odloča kolegij dekana fakultete na predlog prodekana za študijske zadeve.  

 
24. člen 

 
Ob vsakoletni podelitvi fakultetnih Prešernovih nagrad prejmejo pohvalo študentje, ki so 
poleg sprotnega opravljanja študijskih obveznosti dosegli visoko povprečno oceno ali se 
izkazali pri organiziranju študentskih aktivnosti, pomoči ostalim študentom ipd.  
 
Ob podelitvi zaključnih listin (diplom in magisterijev na 2. stopnji) prejmejo pohvalo 
najuspešnejši študentje, ki so imeli v času trajanja študija povprečno oceno najmanj 8,5 na 
strokovnih študijih oziroma najmanj 9 na univerzitetnih in magistrskih študijskih programih, 
njihovo zaključno delo pa je bilo ocenjeno z 10. 
 
Pohvala sestoji iz listine in knjižne nagrade. 

 
Nagrade organizacijskih enot fakultete 

25. člen 
 
Posamezne organizacijske enote fakultete lahko podelijo najuspešnejšim študentom, 
diplomantom in doktorantom fakultete na področjih, ki jih pokriva organizacijska enota, 
nagrade za poglobljeno strokovno in raziskovalno delo. 
 
Nagrade organizacijskih enot fakultete so: 

- Nagrada IKPIR (Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo) 
- Goljevščkovo priznanje  
- Nagrada Oddelka za geodezijo  
- Nagrada Oddelka za gradbeništvo. 

 
26. člen 

 
Nagrada IKPIR 
Nagrado IKPIR podeljuje IKPIR za spodbujanje poglobljenega strokovnega in raziskovalnega 
dela študentov na področjih, ki jih pokriva IKPIR in ki so diplomirali ali doktorirali v obdobju 
enega leta pred podelitvijo nagrade pod mentorstvom visokošolskih učiteljev IKPIR. 
 
Nagrada se podeljuje enkrat letno, praviloma ob Tednu UL največ do dvema študentoma, ki 
imata visoko povprečno oceno študija (več kot 8) in odlično ocenjeno diplomo (najmanj 9). V 
primeru, da med diplomanti ni ustreznih kandidatov, lahko nagrado prejme odličen 
doktorand, ki mu je bil mentor visokošolski učitelj IKPIRa. 
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Nagrada sestoji iz diplome in denarne nagrade. 
 

27. člen 
 
Goljevščkovo priznanje za študente 
Goljevščkovo nagrado podeljujeta Oddelek za Okoljsko gradbeništvo in Inštitut za hidravlične 
raziskave. Nagrada nosi ime po ustanovitelju Hidrotehniške smeri in dolgoletnem razvojnem 
vodji tega oddelka, oz. smeri, zaslužnemu prof. dr. Milovanu Goljevščku. 
 
Namen Goljevščkove nagrade je spodbujati poglobljeno strokovno in raziskovalno delo 
študentov na področjih, ki jih pokriva Oddelek za okoljsko gradbeništvo in ki so diplomirali ali 
doktorirali v študijskem letu pred podelitvijo nagrade pod mentorstvom visokošolskih 
učiteljev Oddelka za okoljsko gradbeništvo. 
 
Nagrada se podeljuje enkrat letno, praviloma ob Tednu UL največ do dvema študentoma, ki 
imata visoko povprečno oceno študija (več kot 8) in odlično ocenjeno diplomo. V primeru, da 
med diplomanti ni ustreznih kandidatov, lahko nagrado prejme odličen doktorand, ki mu je 
bil mentor visokošolski učitelj Oddelka za okoljsko gradbeništvo. 
 
Nagrada sestoji iz diplome in denarne nagrade. Lahko jo spremljajo tudi knjižna dela. 

 
28. člen 

 
Nagrada Oddelka za geodezijo 
Nagrado podeljuje Oddelek za geodezijo za spodbujanje poglobljenega strokovnega in 
raziskovalnega dela študentom na področjih, ki jih pokriva Oddelek za geodezijo za obdobje 
enega leta pred podelitvijo nagrade pod mentorstvom visokošolskih učiteljev Oddelka za 
geodezijo. 
 
Nagrada se podeljuje enkrat letno, praviloma ob Tednu UL največ dvema študentoma na 
katerikoli stopnji študija, ki s svojim delom izkažeta visoko raven raziskovalnega dela 
(pomemben prispevek na raziskovalnem projektu, objava znanstvenega članka, drug izjemen 
dosežek na raziskovalnem področju). 
 
Nagrada sestoji iz diplome in denarne nagrade. Lahko jo spremljajo tudi knjižna dela. 
 

29. člen 
Nagrada Oddelka za gradbeništvo 
Nagrado podeljuje Oddelek za gradbeništvo za spodbujanje poglobljenega strokovnega in 
raziskovalnega dela študentom na področjih, ki jih pokriva Oddelek za gradbeništvo za 
obdobje enega leta pred podelitvijo nagrade pod mentorstvom visokošolskih učiteljev 
Oddelka za gradbeništvo. 
 
Nagrada se podeljuje enkrat letno, praviloma ob Tednu UL največ dvema študentoma na 
katerikoli stopnji študija, ki s svojim delom izkažeta visoko raven strokovnega in 
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raziskovalnega dela (pomemben prispevek na raziskovalnem projektu, objava znanstvenega 
članka, drug izjemen dosežek na strokovnem ali raziskovalnem področju). 
 
Nagrada sestoji iz diplome in denarne nagrade. Lahko jo spremljajo tudi knjižna dela. 
 

 
Predlogi za podelitev univerzitetnih priznanj in drugih nagrad in priznanj 
 

30. člen 
 

O predlogu za podelitev univerzitetnega priznanja (v skladu z veljavnim Pravilnikom o 
priznanjih Univerze v Ljubljani) odloča senat fakultete na predlog dekana, treh visokošolskih 
učiteljev fakultete ali predstojnika PRE. Predloge za podelitev priznanja študentom za 
posebne dosežke in udejstvovanje na področju obštudijskih dejavnosti lahko poda Študentski 
svet UL FGG.  
 
Predlog mora vsebovati: 

- ime kandidata, 
- vrsto priznanja, 
- utemeljitev predloga, 
- bibliografijo kandidata (v primeru, da je kandidat predlagan za naziv »častnega 

doktorja Univerze v Ljubljani« ali »zaslužnega profesorja« ali za podelitev zlate 
plakete Univerze v Ljubljani). 

 
Kandidati, ki so predlagani za podelitev svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in 
sodelavcem, morajo biti mlajši od 35 let. 
 

31. člen 
 
Kandidati za podelitev priznanja študentom za posebne dosežke in udejstvovanje na 
področju obštudijskih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje kriterije: 

- redno napredovanje v višje letnike, 
- dosežena povprečna ocena opravljenih izpitov v preteklem študijskem letu nad 8,00, 
- udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih, kot so aktivno sodelovanje v organih in 

društvih UL FGG, opravljanje tutorskega dela, vidnejši prispevki k ugledu in 
prepoznavnosti UL FGG, odmevni dosežki v športu ipd. 

 
32. člen 

 
Predlog za podelitev univerzitetnega priznanja mora biti oddan v tajništvo fakultete do 31. 
marca tekočega leta in najkasneje do 30. aprila po sprejetju na senatu UL FGG poslan 
Komisiji za podeljevanje častnih nazivov in nagrad na Univerzi v Ljubljani. 

 
 
 

33. člen 
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O predlogih za podelitev drugih nagrad in priznanj, ki jih razpisujejo in podeljujejo pravne 
osebe izven Univerze v Ljubljani, odloča glede na razpisne pogoje in na predlog Kadrovske 
komisije senat fakultete ali dekan fakultete. 

 
Prehodne in končne določbe 

34. člen 
 

V finančnem načrtu fakultete morajo biti planirana sredstva in vir sredstev za podelitev 
nagrad in priznanj, ki jih po tem pravilniku podeljuje fakulteta ali organizacijska enota 
fakultete. 

 
35. člen 

 
Določbe tega pravilnika tolmači senat fakultete. 

 
36. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na senatu UL FGG in se objavi na spletnih 
straneh fakultete. Vse spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema senat fakultete in 
začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na senatu fakultete. Prečiščeno besedilo se objavi 
na omrežju UL FGG. 

 
 

V Ljubljani, dne 1. 7. 2015 
 
 
         Predsednik senata UL FGG 
         prof. dr. Matjaž Mikoš 
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