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Na podlagi 2. člena Sporazuma o sodelovanju na področju organizacije, promocije in izvedbe 
podeljevanja »Nagrade dr. Uroša Seljaka«, sklenjenega dne 30.12.2021 (v nadaljevanju: sporazum), in 5. 
člena Pravilnika o nagradi dr. Uroša Seljaka, sprejetega dne 17.2.2022 (v nadaljevanju: pravilnik), Univerza 
v Ljubljani objavlja 
 

Javni razpis za  podelitev Nagrade  dr. Uroša Seljaka  
  

1. Naziv in sedež organizatorja javnega razpisa 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana 
 
2. Predmet javnega razpisa 
Predmet javnega razpisa je določitev postopka kandidiranja ter navedba osnovnih pogojev, kriterijev 
in meril za podelitev nagrade dr. Uroša Seljaka, ki jo prejme študent z najboljšo znanstveno objavo 
(originalni znanstveni članek, znanstvena monografija ipd.) in njegov mentor.  
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, uporabljeni v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 
nevtralni in veljajo enakovredno za moški in ženski spol.  

 
3. Cilji javnega razpisa 
Podelitev nagrada dr. Uroša Seljaka je namenjena spodbujanju in podpiranju znanstvenih objav 
študentov na študijskih programih prve in druge stopnje v Republiki Sloveniji ter spodbujanju 
mentoriranja študentov. 
 
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu 
Kandidata za nagrado lahko predlagajo zgolj posamezniki, ki imajo naziv visokošolskega učitelja ali 
znanstvenega delavca. Predlagani kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
-  v času raziskovalnega dela, ki je vodilo do znanstvene objave, mora biti vpisani na prvo ali drugo 

stopnjo študija na eni od Univerz v Republiki Sloveniji, 
- znanstveno delo študenta mora biti javno objavljeno in ne zgolj dano v objavo. 

 
5. Kriteriji in merila, na podlagi katerih se izbere prejemnik nagrade 
Prejemnik nagrade bo izbran na podlagi naslednjih kriterijev: 
- pomen znanstvene objave za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na posameznem področju doma 

ali v tujini, 
- izjemnost znanstvene objave z vidika njene inovativnosti, 
- visoka odmevnost (citiranost). 
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Če bo predlaganih več enakovrednih prijav, se lahko nagrada razdeli med največ tri študente. 
 
6. Oblika in višina nagrade 
Nagrajenec prejme listino o priznanju za najboljšo znanstveno objavo študentov prve ali druge 
stopnje študija in denarna sredstva v vrednosti 10.000 USD. 
 
Mentor nagrajenca prejeme posebno plaketo. 

 
7. Predlog za kandidaturo 
Predlog za kandidaturo mora vsebovati: 
- podatke o kandidatu in mentorju, 
- izjavo predlaganega kandidata, da se strinja s kandidaturo in pogoji iz tega razpisa in pravilnika 

(oba dokumenta sta priloga k temu razpisu), 
- kratko vsebino znanstvene objave in pojasnilo o tem, zakaj je pomembna v mednarodnem merilu, 
- dokazilo o mestu in času objave (pri čemer mora predlog vsebovati tudi elektronsko verzijo 

znanstvenega dela (izpis objavljenega raziskovalnega dela v pdf obliki), 
- potrdilo institucije kandidata, da je bil kandidat v čas, ko je bilo raziskovalno delo, na podlagi 

katerega je nastala objava, navedeno v prejšnji alineji, vpisan na 1. ali 2. stopnji študija na enem 
izmed visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji, 

- strokovno utemeljitev predlagatelja, zakaj predlaga posameznega kandidata. 
 
Predlagani kandidat mora k predlogu podati tudi pisno zavezo (ki je priloga tega razpisa), da bo v 
primeru, da je izbran za prejemnika nagrade, na rektorat Univerze v Ljubljani, do roka, ki bo 
naknadno določen, posredoval svoje podatke in podatke o mentorju, ki so potrebni za podelitev 
nagrade, tj. svoj transakcijski račun, ime in naslov svoje banke, svoj kontakt in kontakt mentorja). V 
nasprotnem primeru kandidatu nagrada ne bo podeljena.  
 
8. Oddaja predloga 
Predlog za kandidaturo mora biti posredovan na elektronski naslov: rektorat@uni-lj.si.  
 
Predlog mora biti poimenovan v obliki: »Nagrada dr. Uroša Seljaka_Ime in Priimek kandidata. Če so 
predlogu dodane priloge kot posamezni dokumenti, morajo biti poimenovane kot: »Nagrada dr. 
Uroša Seljaka_Ime in Priimek kandidata_priloga, (številka dokumenta)«. 
 
9. Rok za oddajo predlogov  
Rok za prijavo na razpis je 30. 4. 2022, do 23.59 ure.  
  
Predlog je pravočasno podan, če v zgoraj navedenem roku prispe na elektronski naslov: 
rektorat@uni-lj.si. Rektorat Univerze v Ljubljani bo predlagatelja z elektronskim sporočilom obvestil, 
kdaj je bil predlog prejet. 
 
10. Obravnava predlogov 
Predloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo določi rektor Univerze v Ljubljani. Strokovna 
komisija bo pregledala vse pravočasno prispele predloge in izbrala prejemnika nagrade.  
 
Predlog za kandidaturo je popoln, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo tega 
javnega razpisa. Predlog, ki ne bo vseboval vseh predpisanih sestavin, določenih s tem javnim 
razpisom, in ki jih predlagatelj ne bo v celoti dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, upoštevajoč 
2. odstavek 10. člena pravilnika, se bodo štele kot nepopolne. 
 
Strokovna komisija bo obravnavala in ocenjevala le pravočasne in popolne predloge. Nepravočasni 
in nepopolni predlogi bodo izvzeti iz obravnave in ocenjevanja. 
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11. Podelitev nagrade 
Prejemnik nagrade bo o izboru obveščen najkasneje 30. 6. 2022. 
 
Podelitev nagrade je javni dogodek, ki se bo snemal in fotografiral. Imena in priimki nagrajencev 
(študenta in mentorja) bodo javno objavljeni. Prav tako bodo javno objavljene tudi fotografije 
nagrajencev (študenta in mentorja) na spletnih straneh Univerze v Ljubljani oz. njenih članic ter 
inštituta ASEF, na družbenih omrežij, v promocijskih gradivih in medijih. 
 
12. Razpisna dokumentacija 
Razpisna dokumentacija vsebuje: 
- besedilo javnega razpisa, 
- pravilnik o nagradi dr. Uroša Seljaka, 
- izjavo kandidata, da se strinja s kandidaturo in pogoji iz tega razpisa in pravilnika (priloga 1), 
- izjava kandidata o naknadnem posredovanju svojih podatkov in podatkov o mentorju (priloga 2). 
 
13. Posredovanje informacij 
Dodatna pojasnila prijaviteljem o razpisu in zahtevani dokumentaciji: 
e-mail:  rektorat@uni-lj.si 
tel.:  01 2418 540 
  01 2418 544 
  01 2418 642 
Po telefonu smo dosegljivi od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro. 
 
 

Obvestilo kandidatom o varstvu osebnih podatkov:   
 
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana in Inštitut ASEF, Ogrinčeva 4, Ljubljana bosta kot skupna 
upravljavca obdelovala osebne podatke predlagatelja, kandidatov oz. nagrajencev ter njihovih mentorjev za namen 
organizacije, promocije, izvedbe podeljevanja ter izplačila nagrade dr. Uroša Seljaka (pravna podlaga člen 6(1)b GDPR). 
Osebne podatke prejemnikov nagrade in njihovih mentorjev bomo hranili arhivsko, osebne podatke neizbranih kandidatov 
in njihovih mentorjev pa bomo izbrisali po podelitvi oz. izplačilu nagrade. Osebne podatke bomo iznašali v tretjo državo 
(ZDA) v skladu s členom 49(1)b GDPR. Posamezniki lahko kadar koli uveljavljajo svoje pravice dostopa do osebnih 
podatkov, popravka, omejitve obdelave in (v določenem obsegu) prenosljivosti osebnih podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju 
svojih pravic se lahko obrnejo na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov UL (dpo@uni-lj.si). Če boste menili, da vaših 
osebnih podatkov ne obdelujemo ustrezno, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS. 

 
 
  
   

 
 
 
 

 
 
 
Prof. dr. Gregor Majdič 
Rektor UL 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

mailto:rektorat@uni-lj.si

