




PREŠERNOVE NAGARDE ŠTUDENTOM UL 2020 

 
OBRAZEC ZA KANDIDATE 

 
(izpolni kandidat-vsak avtor predlaganega dela in odda na članici UL, kjer kandidira) 

Ime in priimek kandidata  

Naslov dela  

Mentor  

Somentor  
Obrazložitev o predlaganem delu 
in avtorju  

Elektronski naslov kandidata  
Telefon kandidata (neobvezen 
podatek, za namen lažjega 
komuniciranja s kandidatom) 

 

 
 
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 
Upravljavec osebnih podatkov Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana (v nadaljevanju 
upravljavec), bo vaše osebne podatke, navedene v tem obrazcu, obdeloval za namen izvajanja postopka1 
podeljevanja Prešernovih nagrad študentom, in sicer: 
- ime, priimek, naslov dela, elektronski naslov in/ali telefon, datum oz. obdobje zaključka predlaganega 

dela, datum preverbe glede plagiatorstva na članici, obrazložitev o predlaganem delu in avtorju za 
namen izvedbe postopka izbora in obveščanja o tem. 

 
Če nam svojih osebnih podatkov, ki so zgoraj označeni kot obvezni, ne boste želeli razkriti, vaše delo ne 
more kandidirati v postopku podeljevanja Prešernovih nagrad študentom. Če je avtorjev dela več, morajo 
ta obrazec podpisati vsi avtorji predlaganega dela. 
 
Obveščamo vas, da se nagrajena dela s pripadajočo dokumentacijo hranijo arhivsko, osebni podatki pa se 
prenehajo obdelovati po zaključenem postopku. Nenagrajena dela se vrnejo v obravnavo članicam, osebni 
podatki se prenehajo obdelovati po zaključku postopka, pripadajoča dokumentacija se  hrani 5 let. 
 
Pri nas lahko kadarkoli uveljavljate pravico do popravka svojih osebnih podatkov in v zvezi s tem omejitev 
obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč ali nasvet pri uresničevanju svojih pravic se 

                                                           
1 Univerza v Ljubljani ima v skladu s 23. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – 
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 
65/17) in 173. členom Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 
57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19 in 47/19) javni interes (pravna podlaga je 6/1(e) člen GDPR) za 
podeljevanje nagrad in s tem za obdelavo osebnih podatkov predlaganih kandidatov za Prešernove 
nagrade, in sicer za namen izvedbe postopka izbora nagrajencev. Postopek, merila za ocenjevanje in 
izbor del za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani določa Pravilnik o podeljevanju 
Prešernovih nagrad študentom Univerze v Ljubljani z dne 13. 5. 2019, dostopen na spletni strani 
https://www.uni-
lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017052
315013989/ 
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lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (dpo@uni-lj.si). Če boste ocenili, da vaših pravic 
ne uresničujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu (ip-rs.si). 
 
 
 

Datum:                                       Podpis: 
 



 

Članica UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 

Naslov predlaganega dela 
 
 

 

Področje predlaganega dela � biokemija  
� kemija  
� kemijsko inženirstvo  
� kemijska tehnologija  
� tehniška varnost 

Ime in priimek avtorja (avtorjev) 
 

 

Ime in priimek mentorja 
(mentorjev) 
 

 

Ime in priimek somentorja  
(somentorjev) 

 

Naslov avtorja/avtorjev  

Elektronski naslov avtorja/ 
avtorjev 

 

Telefonska številka 
avtorja/avtorjev 

 

Davčna številka avtorja/avtorjev  

TRR ter banko, kjer je odprt 
TRR avtorja/avtorjev 

 

 

Napišite povzetek predlaganega dela (ki je sicer sestavni del vsakega dela) 
 



 

Spodaj podpisani/-a študent/-ka _______________, vpisna številka _______________, avtor/-
ica pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela z naslovom 
___________________________________, 
 

IZJAVLJAM, 

 

1.[1]  a)  da je pisno zaključno delo študija / raziskovalno delo rezultat mojega samostojnega dela; 

 

b) da je pisno zaključno delo študija / raziskovalno delo rezultat lastnega dela več kandidatov 
in izpolnjuje pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija, ter je v 
zahtevanem deležu rezultat mojega samostojnega dela;  

2. da je tiskana oblika pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela istovetna elektronski 
obliki pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela; 

 

3. da sem pridobil/-a vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem 
zaključnem delu študija / raziskovalnem delu ter jih v pisnem zaključnem delu študija / 
raziskovalnem delu jasno označil/-a; 

 

4. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela ravnal/-a v skladu z 
etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil/-a soglasje etične komisije;  

 

5. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija / raziskovalnega dela 
za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti 
vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;  

 

6. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico 
shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega 
zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu prek Repozitorija UL; 

 

7. [za zaključna dela ali raziskovalne naloge, sestavljene iz člankov] da sem od založnikov, na katere 
sem predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, pridobil/-a potrebna 

                                                           
[1] Obkrožite različico a) ali b), kjer obkrožite tudi, ali gre za pisno zaključno delo študija ali za 
raziskovalno delo skladno s 3. členom Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom 
UL.  



soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. Soglasja UL omogočajo 
neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje avtorskega dela v elektronski 
obliki ter reproduciranje in dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu prek 
Repozitorija UL; 

 

8. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, navedenih v pisnem zaključnem delu študija in 
tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija; 

 

9. da dovoljujem uporabo svojega rojstnega datuma v zapisu COBISS. 

 
V/na: ________________________ 
Datum:_______________________ 
                                                                                               Podpis študenta/-ke: 
                                                                                               ___________________ 
 

 
 
OPOMBA:  

Članica, ki poskrbi za vnos dela v Repozitorij UL, izjavo trajno hrani v svojem arhivu. 
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