Na podlagi sklepa Senata Univerze v Ljubljani, št. 4.21, sprejetega na 4. seji dne 23. 1. 2018, in na
podlagi sklepa Senata št. 6.2, sprejetega na 28. seji dne 26. 5. 2020, predloga Komisije za Prešernove
nagrade študentom, sprejetega na 6- dopisniseji dne 5. 6. 2020, je Senat Univerze v Ljubljani na
29. seji dne 16. 6. 2020 sprejel
POSLOVNIK O DELU
KOMISIJE ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM
UNIVERZE V LJUBLJANI
1. člen
Poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije za Prešernove nagrade študentom (v
nadaljevanju: komisija) Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL) v okviru njenih pristojnosti po
Statutu UL in sklepov Senata Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: senat).
2. člen
Sestavo, mandat, število članov in naloge komisije opredeli in določi senat.
Komisija izmed svojih članov izbere predsednika in namestnika predsednika. Mandatna doba je
štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Strokovno-administrativno podporo komisiji izvaja strokovna služba UL (v nadaljevanju: skrbnik).
3. člen
Komisija dela na sejah. Izjemoma se lahko skliče dopisna seja.
Seje komisije niso javne. Udeležujejo se jih le člani komisije, prorektor UL in skrbnik. Na sejo so
lahko vabljeni tudi gostje. Glasovalno pravico imajo zgolj člani komisije.
Seje sklicuje in vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Komisija je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov. Komisija sprejema sklepe z večino
glasov.
O delu komisije poroča predsednik.
4. člen
Prispeli predlogi za Prešernove nagrade študentom (v nadaljevanju: predlogi) so zbrani na
posebnem mestu na internem portalu UL, do katerega imajo dostop le člani komisije in v času
ocenjevanja tudi člani področnih komisij.
Predloge, razvrščene po področjih, na prvi jesenski seji pregledajo člani komisije, zadolženi za
posamezno področje, in po potrebi predlagajo preuvrstitev.
5. člen
Komisija imenuje za posamezna področja področne komisije, ki pregledajo in ocenijo predloge.
Področna komisija mora imeti najmanj tri člane in vsako delo mora dobiti vsaj tri ocene članov. Člane
področnih komisij predlagajo članice UL. Če je v isti področni komisiji več članov z iste članice UL,
imajo skupaj en glas.
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Da se lahko ustrezno ocenijo vsa predložena dela, so za člana področnih komisij lahko imenovani
tudi člani iz vrst komisije in drugi predstavniki s članic UL.
Za člana področne komisije ne sme biti imenovan mentor ali poprejšnji ocenjevalec predloženega
dela.
Člani med seboj izberejo predsednika, ki poroča komisiji.
6. člen
Področne komisije lahko po potrebi pritegnejo k delu druge strokovnjake in avtorje predloženih
del za predstavitve.
Člani področne komisije dela ocenijo glede na merila v Pravilniku o podeljevanju Prešernovih
nagrad študentom UL in jih razvrstijo. Pri tem se vzdržijo ocenjevanja in razvrščanja del s članice,
s katere prihajajo. Na eno mesto se lahko uvrsti samo eno delo. O dokončnem izboru odloči
komisija.
7. člen
Področne komisije predložijo komisiji pisna poročila do druge jesenske seje. Komisija odloči o
nagrajenih delih do 20. novembra in do 22. novembra obvesti članice, katera dela so bila izbrana
za Prešernovo nagrado študentom UL.
8. člen
Če seje ni mogoče izvesti z osebno navzočnostjo prisotnih, se lahko izvede videokonferenčna seja,
in sicer z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
Ne glede na določila tega poslovnika se v primeru videokonferenčne seje tajno glasovanje opravi
prek informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki tako glasovanje omogoča.
Vse osebe, ki so v skladu z določbami tega poslovnika navzoče na seji, morajo zagotoviti, da so v
času videokonferenčne seje, v prostoru, v katerem za medsebojno komuniciranje uporabljajo
informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, same.
Če ni določeno drugače, se za videokonferenčno sejo smiselno uporabljajo vse druge določbe tega
poslovnika.
9. člen
Z dnem sprejetja tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu Komisije za Prešernove nagrade
z dne 26. marca 2019.
Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju in objavi na spletni strani UL.
Št.: 033-11/2020
Ljubljana, 16. 6. 2020
Prof. dr. Igor Papič,
rektor
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