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V skladu s »Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani« in 
»Pravilnikom o podeljevanju pohval in nagrad študentom UL FKKT in nagrad ter priznanj Maksa 
Samca, prečiščeno besedilo 6 (PNP UL FKKT, PB6)« Komisija za nagrade, priznanja in promocijo 
UL FKKT (v nadaljevanju: Komisija) objavlja  
 
 
RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UL FKKT IN ŠTUDENTOM 
UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2021 
 
V septembru se začne postopek izbire najboljših študentskih del, ki se bodo potegovala za 
Prešernovo nagrado UL FKKT in Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Univerza v Ljubljani 
s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške 
dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega 
študija (v nadaljevanju: študenti). 
 
Nagrade se podelijo študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. 
bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Vsak študent lahko prejme samo 
eno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko. 
 
Za nagrade se lahko potegujejo dela študentov, predložena v predpisanem načinu in obliki, ki so 
bila zaključena med 1. 9. preteklega in 31. 8. tekočega študijskega leta.  
 
Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno 
neoporečni slovenščini ali v tujem jeziku, če je študent vpisan na študijski program, ki se deloma 
ali v celoti izvaja v tujem jeziku. V tem primeru mora biti delu dodan obširen povzetek v strokovno 
pravilni slovenščini. Obširen povzetek obsega 5–10 standardnih strani tako, da se korektno in 
dovolj natančno povzame delo. Na prvi strani dela mora biti zapisan naslov tudi v slovenskem 
jeziku.  
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Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado, do 
vključno 10. septembra 2021 v Glavno pisarno Fakultete. 
 
 

Popolna vloga obsega naslednja gradiva: 
 

1. En tiskan izvod vsakega predlaganega dela  
 
Pisna dela morajo imeti na naslovni strani navedbo o zaključku dela, ki obsega ime članice 
(Univerza v Ljubljani Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), naslov dela, ime in priimek 
avtorja, kraj in letnica zaključka dela. 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 morata biti povzetka vsebine dela v slovenskem in v angleškem jeziku (vsak 
največ na eni strani), povzetkoma sledi kazalo. 
 
Če dela, predložena za Prešernovo nagrado UL, niso predložena v zahtevani obliki, strokovna 
služba UL FKKT predlagatelje opozori, da v 5 dneh pošljejo predloge za nagrado v zahtevani 
obliki. S sklepom Komisije bodo dela, ki ne bodo predložena v zahtevani obliki, zavržena. 
 
Univerza v Ljubljani poskrbi za trdo vezavo del, nagrajenih s Prešernovo nagrado študentom 
Univerze v Ljubljani. 
 

2. Predlagano delo v elektronskem izvodu, ki je istoveten tiskanemu 
 
Datoteke poimenujte na naslednji način: Ime Priimek–Naslov magistrskega oz. diplomskega 
dela 
 

3. Izpolnjeni obrazci (v Word formatu, ki so v prilogi) 
 
- 1_OBRAZEC KANDIDATA ZA PN, 
- 2_PN_ZA_KANDIDATE, 
- 3_IZJAVA_ ZA_ REPOZITORIJ. 
 
 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko do zaključka pridobite pri ge. Ireni Črček,  e-naslov: 
irena.crcek@fkkt.uni-lj.si,  tel.: 01 479 8429 ali 031 290 632. 
 
 

 
 
 
Izr. prof. dr. Drago Kočar 
Predsednik Komisije za 
nagrade, priznanja in 
promocijo UL FKKT 
 
 

   
 
 
Prof. dr. Jurij Svete 
Dekan UL FKKT 
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