Na podlagi 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju UL FKKT je Senat UL FKKT na 27.
redni seji dne 17. aprila 2020 na podlagi Pravilnika o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL
FKKT in nagrad ter priznanj Maksa Samca (PB5) in Spremembe Pravilnika o podeljevanju pohval
in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanj Maksa Samca, ki jih je sprejel Senat UL
FKKT na 20. redni seji dne 20. 9. 2019, sprejel naslednji čistopis:

Pravilnik
o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT
in nagrad ter priznanj Maksa Samca,
prečiščeno besedilo 6 (PNP UL FKKT, PB6)

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani (v
nadaljevanju: Fakulteta) določa vrste nagrad in pohval, ki jih Fakulteta podeljuje študentom in
študentkam (v nadaljevanju: študenti) Fakultete ter delavcem in delavkam (v nadaljevanju: delavci)
na področju kemijskih ved, ter merila, pogoje in postopke za njihovo podeljevanje.
Fakulteta podeljuje nagrade Maksa Samca v čast prvemu profesorju kemije na Univerzi v Ljubljani
akad. prof. dr. Maksu Samcu (1881-1964), utemeljitelju sodobnega študija kemijskih ved in gonilni
sili pri ustanovitvi Slovenskega kemijskega društva.
2. člen
Fakulteta podeljuje:
-

pohvale študentom,
Prešernove nagrade Fakultete za študente (v nadaljevanju: Prešernove nagrade)
nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo
nagrado Maksa Samca za popularizacijo študijev na UL FKKT
priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto.
3. člen

Ta pravilnik določa tudi kriterije za razpis tem, postopek in merila za ocenjevanje del in način
podeljevanja Prešernovih nagrad v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani in Pravilnikom o
podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani ter kriterije, postopke in merila
za podeljevanje priznanj in pohval.

2. POHVALE FAKULTETE
4. člen
Namen podeljevanja pohval študentom Fakultete je spodbujanje kvalitetnega študijskega,
raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter
prispeva tudi k ugledu Fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.
5. člen
Komisija za nagrade, priznanja in promocijo UL FKKT (v nadaljevanju: Komisija) pripravi predlog,
Senat Fakultete pa podeli pohvale najboljšim študentom 2.in 3. letnika 1. stopnje in 2. letnika 2.
stopnje posameznega študijskega programa oziroma smeri teh programov, ki so v preteklem
študijskem letu opravili vse izpite za prejšnji letnik in dosegli najvišjo povprečno oceno izpitov in
vaj, vendar najmanj 8,50. Pohvala se lahko podeli tudi za vrhunske dosežke študenta na drugih
področjih po presoji Komisije. Pohvala Fakultete sestoji iz listine in knjižne nagrade.
3. PREŠERNOVE NAGRADE
6. člen
Namen podeljevanja Prešernovih nagrad je spodbujanje raziskovalnega dela študentov do
zaključenega dodiplomskega študija po predbolonjskih programih oziroma do zaključene 2.
bolonjske stopnje izobrazbe na področjih, ki jih goji Fakulteta. Fakulteta vsako leto podeli
Prešernove nagrade za najboljša raziskovalna dela svojih študentov ter za diplomska ali magistrska
dela, če avtorji izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega pravilnika. Za vsako študijsko področje
predbolonjskih in bolonjskih študijskih programov skupaj (biokemija, kemija, kemijsko inženirstvo,
kemijska tehnologija, teh niška varnost -v nadaljevanju: študijsko področje) se podeli največ po dve
Prešernovi nagradi.
7. člen
Prešernove nagrade se podeljuje za raziskovalna dela, diplome in magistrska dela.
Dela, ki jih študenti predložijo, morajo bili rezultat njihovega samostojnega dela.
Delo za Prešernovo nagrado mora bili izdelano v času študija do zaključenega dodiplomskega
študija po predbolonjskih programih oziroma do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe in
predloženo v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske
zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini.
Predlagana dela morajo biti zaključena med 1.9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta.
8. člen
Na razpis za Prešernovo nagrado se lahko prijavijo kandidati z diplomskimi deli, ki so jih pripravili
po predbolonjskih študijskih programih oziroma po bolonjskih študijskih programih 1. ali 2.

stopnje, če imajo povprečno oceno vseh izpitov in vaj najmanj prav dobro (8,50) in oceno
diplomskega oziroma magistrskega dela odlično (10).
8.a člen
Vsa dela, ki kandidirajo za podelitev Prešernovih nagrad, je treba predložili Komisiji najkasneje do
10. septembra tekočega študijskega leta.
9. člen
Vsak kandidat oziroma kandidatka (v nadaljevanju: kandidat) lahko dobi eno Prešernovo nagrado
v enem letu.
10. člen
Postopek pri izboru del za podelitev Prešernovih nagrad vodi Komisija.
Naloge Komisije so:
1. da vodi postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del za Prešernove nagrade;
2. da za vsako študijsko področje imenuje po eno področno komisijo, ki ima najmanj tri člane
-člani področne komisije ne morejo biti mentorji oziroma somentorji predloženih del in
člani Komisije;
3. da oceni po dve najbolje uvrščeni predloženi deli vsakega študijskega področja in
izmed desetih del izbere do dve za kandidiranje za Prešernovo nagrado Univerze. Za ti dve
deli pridobi strokovno oceno dveh neodvisnih recenzentov;
4. da za vsako področje, na katerem delo s Fakultete kandidira za Prešernovo nagrado
Univerze, določi neodvisnega člana za sodelovanje v področni komisiji na Univerzi;
5. da namesto vsakega dela, ki ga je predlagala za Prešernovo nagrado Univerze, uvrsti med
prejemnike Prešernovih nagrad Fakultete delo, ki je bilo na svojem študijskem
področju uvrščeno takoj za prvima dvema deloma;
6. da v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v
Ljubljani in Poslovnikom Univerze v Ljubljani o postopku pri sprejemanju in obravnavanju
predloženih del za Prešernove nagrade študentom vodi postopek na Fakulteti za dela, s
katerimi študenti Fakultete kandidirajo za Prešernove nagrade Univerze;
7. da za Senat Fakultete, ki odloči o podelitvi teh nagrad, pripravi obrazloženi predlog del za
Prešernove nagrade in
8. da organizira podelitev Prešernovih nagrad.
Naloga področne komisije je ocena in razvrstitev predloženih del študijskega področja, pri čemer
izbere prvi dve nalogi za predlog Komisiji ter razvrsti ostale.
Če področna komisija oceni, da katero od predloženih del ni primerno za Prešernovo
nagrado, takšno delo izloči iz nabora del, ki kandidirajo za to nagrado.
Delo področne komisije usklajuje član Komisije, ki pa ne sodeluje pri izvajanju nalog in pristojnosti
področne komisije.

Za postopek sprejemanja in obravnavanja predloženih del ter za sprejemanje odločitve o podelitvi
Prešernovih nagrad se smiselno uporablja določbe Poslovnika Univerze v Ljubljani o postopku pri
sprejemanju in obravnavanju predloženih del za Prešernove nagrade študentom, če tega ne ureja ta
pravilnik.
11. člen
Študenti predložijo dela, s katerimi kandidirajo za Prešernovo nagrado, najkasneje do 10. septembra
v tajništvo Fakultete v enem tiskanem izvodu in v elektronskem izvodu, ki je istoveten tiskanemu.
Tiskano delo mora biti vezano v spiralo, velikost A4, na naslovni strani besedilo (članica Univerze
v Ljubljani, naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica); naslednja stran je tej enaka, 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 bili povzetek vsebine dela v slovenskem jeziku in povzetek vsebine dela
v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo.
12. člen
Nagrajenec oziroma nagrajenka (v nadaljevanju: nagrajenec) prejme listino in spominsko plaketo s
Prešernovo podobo, z letnico podelitve nagrade ter imenom in priimkom nagrajenca. Prejemnik
Prešernove nagrade prejme tudi denarno ali materialno nagrado v višini dveh tretjin Prešernove
nagrade študentom Univerze v Ljubljani.
Fakulteta nagrajencu povrne tudi stroške, ki jih je imel s pripravo dela, pripravljenega posebej za
Prešernovo nagrado. Strošek, ki ga Fakulteta povrne prejemniku Prešernove nagrade, je enak
strošku, ki ga priznava Univerza za pripravo del, s katerimi študenti kandidirajo za Prešernove
nagrade Univerze v Ljubljani. če je nagrajenec že dobil povrnjene stroške kot kandidat za
Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani, mu jih Fakulteta ne povrne.
13. člen
Komisija poskrbi, da se naslovi nagrajenih del ter imena nagrajencev in mentorjev javno objavijo.
3.1. Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani
14. člen
Izmed del, izbranih po členih 6-11 tega pravilnika, Komisija določi do dve deli, , ki ju najkasneje
do 10. oktobra predloži Komisiji za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani.
Postopek v zvezi s podelitvijo Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani, ki se ga opravi
na Fakulteti, se vodi v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze

v Ljubljani in Poslovnikom Univerze v Ljubljani o postopku pri sprejemanju in obravnavanju
predloženih del za Prešernove nagrade študentom.
Če za delo, ki ga je Fakulteta predložila Univerzi v Ljubljani za podelitev Prešernove nagrade
študentom Univerze v Ljubljani, ta nagrada ni bila podeljena, se podeli Prešernova nagrada
Fakultete.
4. NAGRADE MAKSA SAMCA

4.1. Nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo
15. člen
Fakulteta podeli nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo, in sicer po eno na leto z naslednjih
treh področij:
- kemija
- biokemija
- kemijsko inženirstvo ter kemijska tehnologija
Razpis za nagrade Maksa Samca za doktorsko disertacijo objavi Komisija vsako leto do 5.
septembra tekočega leta.
16. člen
Kandidat za nagrado Maksa Samca za doktorsko disertacijo je lahko doktor, ki je zaključil doktorski
študij po programih, ki jih izvaja ali soizvaja Fakulteta, ali doktor. ki je zaključil doktorski študij na
drugi priznani univerzi, če je bil mentor ali somentor pedagoški delavec Fakultete. Pri tem je
kandidat dosegel nad povprečen uspeh, obenem pa se je izjemno izkazal pri raziskovalnem delu z
objavo vsaj dveh znanstvenih člankov v priznanih znanstvenih revijah, indeksiranih v Sel, kjer je
kandidat prvi avtor.
17. člen
Kandidat na Komisijo do 15. oktobra tekočega leta in najkasneje v dveh letih po zagovoru
doktorata naslovi vlogo, ki mora vsebovati:
- življenjepis
- fotokopije člankov
- trdo vezan izvod disertacije ter disertacijo v elektronski obliki.
Med članke se šteje tudi dela, ki so bila sprejeta v objavo, če je priloženo potrdilo o
sprejetju. Pri ocenjevanju se upošteva le članke, ki so v povezavi z doktorsko disertacijo.

18. člen
Naloga Komisije je, da za vsako študijsko področje imenuje po eno področno komisijo, ki ima
najmanj tri člane - člani področne komisije ne morejo biti mentorji oziroma somentorji predloženih
del.
Področna komisija oceni predložena dela posameznega področja ob upoštevanju znanstvene
odličnosti in odmevnosti ter Komisiji predlaga njihovo razvrstitev.
Komisija izbere kandidate za nagrade Maksa Samca posameznih smeri na podlagi ocen področnih
komisij in jih z utemeljitvijo predlaga Senatu v odločanje.
19. člen
Nagrada Maksa Samca za doktorsko disertacijo sestoji iz listine z letnico podelitve nagrade ter
imenom in priimkom nagrajenca in iz srebrnega častnega znaka Maksa Samca.
4.2. Nagrada Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT
20. člen
Namen podelitve nagrade Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT je predvsem
spodbujanje kvalitetnega pedagoškega dela, pa tudi drugih aktivnosti, ki prispevajo k popularizaciji
študijev na Fakulteti in ugledu Fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije. Za to
nagrado so lahko predlagani vsi sodelavci Fakultete, učitelji kemije in/ali drugih ved, ki jih goji UL
FKKT, v osnovnih in srednjih šolah ter drugi, ki ustrezajo namenu podelitve nagrade.
Razpis za nagrade Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT objavi Komisija vsako leto
do 5. septembra tekočega leta.
21. člen
Predlog za podelitev nagrade Maksa Samca za popularizacijo študijev UL FKKT posamezniku ali
skupini (v nadaljevanju: kandidat) na Komisijo do 15. oktobra skupaj naslovijo trije zaposleni
delavci Fakultete, pri čemer ne morejo predlagati sebe. Predlog mora vsebovati naslednje elemente:
- kratko utemeljitev, ki jo napišejo predlagatelji (največ 1 stran),
- opis najpomembnejših dosežkov, ki so prispevali k popularizaciji študijev UL FKKT (največ 5
strani). Dosežki morajo biti ustrezno utemeljeni.
22. člen
Med pomembne dosežke štejemo npr. izdajo učbenikov, organizacijo študijskih programov na
Fakulteti, organizacijo projektov, ki bistveno prispevajo k pedagoškemu delu na Fakulteti ali
popularizaciji Fakultete, pomembna mednarodna pedagoška sodelovanja, izjemne raziskovalne
dosežke, dolgoletno aktivno sodelovanje pri organizaciji tekmovanj iz znanja, dolgoletno
sodelovanje pri organizaciji in izvajanju praktičnega usposabljanja študentov Fakultete, dolgoletno
uspešno mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, kvalitetno pedagoško dele v osnovnih in srednjih

šolah na področju kemije in/ali drugih ved, ki jih goji UL FKKT, spodbujanje mladine za študij
kemijskih ved in/ali drugih ved, ki jih goji UL FKKT ipd.
23. člen
Komisija pregleda predloge in nepopolne predloge vrne predlagateljem v dopolnitev. Predlagatelji
so dolžni v 8 dnevih po vrnitvi predloga Komisiji predložili dopolnitve, sicer se šteje, da je predlog
umaknjen.
Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči o najprimernejšem kandidatu. Pri tem aktivno
sodelujejo dekan in prodekani Fakultete. če o izboru kandidata ni možna soglasna odločitev, se
odloča s tajnim glasovanjem, pri čemer mora za sprejetje kandidata glasovati najmanj 2/3 prisotnih
s pravico glasovanja. Glasovalno pravico imajo vsi člani Komisije, dekan in prodekani Fakultete.
Če v prvem krogu glasovanja noben od kandidatov ni dobil ustrezne podpore, se glasovanje ponovi
v drugem krogu. Tedaj se glasuje samo o kandidatu, ki je v prvem krogu glasovanja dobil največje
število glasov. Za sprejetje kandidata mora glasovati najmanj 2/3 prisotnih s pravico glasovanja.
24.člen
Nagrada sestoji iz listine z letnico podelitve nagrade ter imenom in priimkom nagrajenca in iz
materialne nagrade. če je nagrajena skupina, vsak od članov skupine prejme svojo listino. Višina
materialne nagrade je določena v Pravilih materialnega in finančnega poslovanja UL FKKT.

4.3. Priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto
25. člen
Namen podelitve priznanja Maksa Samca za zasluge za Fakulteto je spodbujanje kvalitetnega dela
na Fakulteti ter dela za potrebe Fakultete, pa tudi drugih aktivnosti, ki prispevajo k dvigu ugleda
Fakultete. Za to nagrado so lahko predlagani zaposleni ali bivši zaposleni na Fakulteti.
Razpis za nagrade Maksa Samca za zasluge za Fakulteto objavi Komisija vsako leto do 5.septembra
tekočega leta.
26. člen
Predlog za kandidata za priznanje Maksa Samca za zasluge za Fakulteto na Komisijo do 15. oktobra
skupaj naslovijo trije zaposleni pedagoški delavci Fakultete, pri čemer ne morejo predlagati sebe.
Predlog mora vsebovati naslednje elemente:
- kratko utemeljitev, ki jo napišejo predlagatelji (največ 1 stran),
- življenjepis kandidata, iz katerega je razvidna zaposlitev na Fakulteti,

- opis kandidatovih najpomembnejših dosežkov, ki so prispevali k dvigu ugleda Fakultete in so
nastali med zaposlitvijo na Fakulteti (največ 5 strani). Dosežki morajo biti utemeljeni in opis
mora vsebovati primerne in preverljive reference.
Med dosežke štejemo vse pomembne pedagoške in raziskovalne dosežke ter zavzeto in uspešno
delo pri organizacijskem, uredniškem, mentorskem delu ipd.

27. člen
Komisija pregleda predloge in nepopolne predloge vrne predlagateljem v dopolnitev. Predlagatelji
so dolžni v 8 dnevih po vrnitvi predloga Komisiji predložiti dopolnitve, sicer se šteje, da je predlog
umaknjen.
Komisija na podlagi prejetih predlogov odloči o najprimernejšem kandidatu. Pri tem aktivno
sodelujejo dekan in prodekani Fakultete. Ce o izboru kandidata ni možna soglasna odločitev, se
odloča s tajnim glasovanjem, pri čemer mora za sprejetje kandidata glasovati najmanj 213 prisotnih
s pravico glasovanja. Glasovalno pravico imajo vsi člani Komisije, dekan in prodekani Fakultete.
Če v prvem krogu glasovanja noben od kandidatov ni dobil ustrezne podpore, se glasovanje ponovi
v drugem krogu. Tedaj se glasuje samo o kandidatu, ki je v prvem krogu glasovanja dobil največje
število glasov. Za sprejetje kandidata mora glasovati najmanj 213 prisotnih s pravico glasovanja.

28. člen
Nagrada sestoji iz listine z letnico podelitve nagrade ter imenom in priimkom nagrajenca in iz
zlatega častnega znaka Maksa Samca.
5. PODELITEV POHVAL, NAGRAD IN PRIZNANJ
29. člen
O podelitvi pohval, nagrad in priznanj odloča Senat Fakultete na podlagi obrazloženih predlogov,
ki jih vsako leto najkasneje en mesec pred podelitvijo za sejo Senata pripravi Komisija v sodelovanju
s študentskim referatom. Nagrade, priznanja in pohvale nagrajencem za določeno leto na
svečanosti podeli dekan Fakultete.
30. člen
Fakulteta vodi knjigo nagrajenih. V knjigo nagrajenih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
Univerze v Ljubljani se vpiše vse, ki so dobili nagrade Maksa Samca, Prešernove nagrade ali
pohvale.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Sredstva za pohvale, priznanja in nagrade se določi v vsakoletnem finančnem načrtu Fakultete.
32. člen
Določbe tega pravilnika razlaga in tolmači Senat Fakultete.
33. člen
Vse spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo na način in po postopku, po katerem je bil
sprejet ta pravilnik.
34. člen
To prečiščeno besedilo Pravilnika začne veljati en dan po sprejemu na Senatu Fakultete in objavi
na oglasni deski Fakultete na Večni poti 113, Ljubljana.

