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PRAVILNIK O PRIZNANJIH PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

1. 

Ta pravilnik ureja vrste priznanj Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (PF) in merila za 

njihovo podeljevanje. 

 

I. Priznanja študentom 

2. 

Priznanja PF, ki se podeljujejo študentom, so: 

– zlata listina, 

– priznanje za vrhunsko diplomsko nalogo, 

– priznanje za odmeven dosežek na obštudijski dejavnosti in 

– pohvala. 

 

Nagrade in priznanja PF se podelijo študentom in diplomantom PF za njihove dosežke v 

času študija. 

 

3. 

Zlata listina se podeli za izjemen študijski uspeh študentom, ki končajo študijski program 

prve stopnje s povprečno oceno 9,01 ali več. 

 

Zlato listino sestavljata listina ter priporočilno pismo dekana in prodekanov. 

 

4.  

Priznanje PF se podeli za: 

– vrhunsko diplomsko nalogo (vsako leto do 10 priznanj), 

– odmevne dosežke na področju obštudijskih dejavnosti (število priznaj ni vnaprej 

določeno) 

 

Priznanje sestavlja listina. 

 

5. 

Pohvala PF se podeljuje za: 

– pomembno sodelovanje na področju obštudijskih dejavnosti, 

– nadpovprečno diplomsko nalogo 

 

Pohvalo sestavlja listina. 

 

6. 

Zlate listine in priznanja ter pohvale za diplomske naloge se podeli ob Dnevu PF. Zlate 

listine se podeljujejo od nižje povprečne ocene proti višji, v primeru enake povprečne 

ocene pa po abecednem redu. Priznanja se podeljujejo po abecednem redu. 

 

Pohvale za obštudijske dejavnosti se podelijo na sprejemu pri dekanu PF. 

 

Imena pohvaljenih študentov se preberejo na prireditvi ob Dnevu PF. 
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7. 

O podelitvi zlatih listin in priznanj odloča senat PF, o podelitvi pohval pa študijska 

komisija. 

 

Odločitev organa je dokončna in proti njej ni nobenega pravnega sredstva. 

 

8. 

Za podelitev nagrad in priznanj študentom se uporabljajo merila, ki so priloga tega 

pravilnika. 

 

9. 

O izgledu nagrad in priznanj ter vsebini priporočilnega pisma odloča dekan PF. 

 

 

II. Priznanja visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter strokovnim sodelavcem 

 

10. 

Priznanja, ki se podeljujejo visokošolskim učiteljem in sodelavcem ter strokovnim 

sodelavcem, so: 

– nagrada za izjemne znanstvene dosežke,  

– nagrada za izjemno pedagoško delo, 

– priznanje za izjemne dosežke in 

– priznanje za dolgoletno delo. 

 

Priznanje sestavlja listina. 

 

11. 

Predlog za priznanje iz prejšnjega člena lahko vložijo zaposleni na PF z obrazloženim 

predlogom, predlog za nagrado za izjemno pedagoško delo pa tudi Študentski svet z 

obrazloženim predlogom. Vsako leto se podeli praviloma po eno priznanje iz alinej 

prejšnjega člena. O podelitvi priznanj odloča senat PF na predlog kolegija dekana. 

Priznanja se podelijo na prireditvi ob Dnevu fakultete PF. 

 

 

III. Priznanja drugim fizičnim ali pravnim osebam 

 

12. 

Fizičnim osebam, ki niso navedene v 10. členu tega pravilnika, in pravnim osebam se 

podeli svečana listina za njihov pomemben prispevek k dosežkom fakultete na 

pedagoškem ali znanstveno-raziskovalnem področju ali pomemben prispevek k ugledu 

PF. 

 

Priznanje sestavlja listina. 

 

13.  
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Predlog za priznanje iz prejšnjega člena lahko vložijo zaposleni na PF. Vsako leto se 

podeli eno priznanje. O podelitvi priznanj odloča senat PF na predlog kolegija dekana. 

Priznanja se podelijo na prireditvi ob Dnevu fakultete PF. 

 

 

14. 

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme senat PF. 

 

 

 

PRILOGA: 

 

MERILA ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠTUDENTOM 

 

1. Merila za podelitev Zlate listine: 

– kandidati za podelitev Zlate listine so vsi študenti, ki so opravili zadnji izpit v obdobju 

med 16. 3. preteklega leta in 15. 3. leta, v katerem se listina podeljuje; 

– povprečna ocena se izračunava na dve decimalni mesti; 

– pri izračunu povprečne ocene se upoštevajo vse pozitivne in negativne ocene, ki se 

ovrednotijo s številom 5, za vsako negativno oceno se skupno število opravljenih izpitov 

poveča za 1; 

– pri izračunu povprečne ocene se upošteva ocene vseh predmetov, ki se upoštevajo pri 

vsoti točk ECTS, ki je podlaga za pridobitev diplome; 

– ne glede na doseženo povprečno oceno se Zlata listina ne podeli študentu, ki je 

ponavljal letnik ali ki ni redno napredoval v višji letnik. 

 

2. Merila za podelitev Priznanja za vrhunsko diplomsko nalogo: 

– kandidati za podelitev Priznanja za vrhunsko diplomsko nalogo so študentje, ki so 

obranili diplomsko nalogo v obdobju med 1. 3. preteklega leta in 29. 2. leta, v katerem se 

priznanje podeljuje; 

– predlog za Priznanje lahko vložijo mentorji diplomskih nalog z obrazloženim 

predlogom, ki ga podpiše tudi član komisije za obrambo; 

– šteje se, da kandidirajo tudi diplomske naloge, ki so bile predlagane za univerzitetno 

Prešernovo nagrado; 

– vsak mentor lahko predlaga eno diplomsko nalogo; 

– če je predlogov več, študijska komisija imenuje komisijo za oceno, ki naloge pregleda 

in predlaga njihovo razvrstitev. Pri razvrščanju se upošteva izvirnost teme, uporaba 

znanstvenega instrumentarija, raznolikost in relevantnost uporabljenih virov ter 

izoblikovanost in argumentiranost sklepov. O predlogu komisije za oceno odloča 

študijska komisija. 

 

3. Merila za podelitev Pohvale za diplomsko nalogo: 

– za pohvalo kandidirajo diplomske naloge, ki so bile ocenjene z odlično oceno, in ki z 

izvirnostjo in načinom obravnavanja teme izstopajo izmed odličnih diplomskih nalog; 

– predlog za Pohvalo lahko vložijo mentorji diplomskih nalog z obrazloženim 

predlogom, ki ga podpiše tudi član komisije za obrambo; 
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– pohvala se podeli tudi vsem diplomskim nalogam, ki so bile predlagane za priznanje, 

vendar priznanje niso prejele. 

 

4. Priznanja in pohvale za obštudijske dejavnosti se podeljuje za: tekmovanja (moot 

courts), študentsko tuturstvo, druge obštudijske aktivnosti 

– Priznanja in pohvale za tekmovanja. Priznanje za tekmovanje se lahko podeli študentu, 

ki je na tekmovanju prejel individualno pohvalo, nagrado ali priznanje oziroma aktivnim 

članom (govornik, mentor) ekipe za naslednje primere: uvrstitev v finale na tekmovanju z 

do 16 ekipami, uvrstitev v polfinale na tekmovanju z do 32 ekipami, uvrstitev med 8 

najboljših na tekmovanju z do 64 ekipami in uvrstitev med 16 najboljših na tekmovanju, 

kjer sodeluje več kot 64 ekip. Pohvala se lahko podeli vsem udeležencem tekmovanj. 

Predlog za podelitev priznanj in pohval oblikuje komisija za študentska tekmovanja. 

Študent lahko večkrat prejme priznanje in pohvalo. 

– Priznanja in pohvale za tutorstvo. Priznanje lahko prejme študent, ki je tutorstvo 

uspešno opravljal več let. Za uspešno opravljanje tutorstva se štejejo dobri rezultati, ki jih 

potrdi nosilec oziroma vsi nosilci predmeta, pri katerem se tutorstvo izvaja. Priznanje se 

lahko podeli samo enkrat po končanem študiju. Pohvale se podeli študentom, ki večkrat 

redno in v predpisanem obsegu izvajajo tutorstvo. Predlog za podelitev priznanj in pohval 

posreduje komisija za tutorstvo. 

– Priznanja in pohvale za druge obštudijske dejavnosti se podelijo na obrazložen predlog 

študentskega sveta ali učitelja oziroma sodelavca PF. Priznanja se podeljuje za izjemne 

dosežke, ki so odmevni in ki prispevajo k ugledu PF v širši javnosti. Pohvale se podeljuje 

za dosežke, ki so odmevni na fakulteti. 


