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Maribor, 20. 10. 2020 

 

 

Članom in namestnikom članov ŠS UM,  
 

 

 

ZADEVA: 1. KORESPONDENČNA SEJA ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V MARIBORU 

 
 

Spoštovani člani in namestniki članov ŠS UM, 

 

Zaradi izrednih razmer predsedujoča sklicuje 1. korespondenčno sejo ŠS UM, na kateri 
se bo obravnavalo predloge za podelitev Perlachovih nagrad in priznanj za leto 2020. 

 

V prilogi vam posredujem glasovnico za 1. korespondenčne seje ŠS UM in vas 
naprošam, da podpisano in izpolnjeno pošljete najkasneje do petka, 22. 10. 2020, do 
15. ure na elektronski naslov nina.kotnik@student.um.si . 

 

 

Morebitne pripombe in predloge nam posredujte v pisni obliki skupaj z glasovnico. 

 

 

Lep pozdrav, 

 
         Prorektorica  za študentska 

           vprašanja 
             Univerze v Mariboru, 

                Teja Štrukelj, l. r. 
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UTEMELJITEV: 
 
Na podlagi Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad se vsako leto podeljujeta 
Perlachova nagrada in Perlachovo priznanje za posamezna področja. 
  
Na podlagi 57. člena Pravilnika je namen Perlachove nagrade nagraditi raziskovalno in 
umetniško delo študentov posameznikov. Perlachove nagrade se podeljujejo študentom za 
raziskovalna in umetniška dela, objavljene članke, patente, monografije, idr. Študenti ne 
morejo kandidirati za Perlachovo nagrado z diplomskimi, magistrskimi ali zaključnimi 
nalogami. 
  
Namen Perlachovega priznanja je nagraditi raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno 
dejavnost skupin študentov. Perlachova priznanja se podeljujejo skupinam študentom tudi za 
dosežke na raznih tekmovanjih, konferencah, sejmih, razstavah, predstavah, idr. 
Vsako leto se lahko podeli praviloma po ena Perlachova nagrada za: 

-          področje naravoslovnih in matematičnih ved, 
-          področje tehniških ved, 
-          področje biotehniških, zdravstvenih in medicinskih ved, 
-          področje družboslovnih ved, 
-          področje humanističnih ved, 
-          področje umetnosti. 

Vsako leto se lahko podelita po dve Perlachovi priznanji za naslednja področja: 
-          znanstvenoraziskovalni dosežki, 
-          kulturno-umetniški dosežki, 
-          dosežki na tekmovanjih, natečajih in drugi dosežki, navedeni v 2. odstavku tega 

člena. 
Izjemoma se lahko v posameznem letu podeli več Perlachovih nagrad oziroma Perlachovih 
priznanj za posamezno področje, kot je predvideno v 3. in 4. odstavku tega člena, v kolikor se 
izkaže, da je v posameznem letu podanih več predlogov kandidatov, ki po kakovosti izrazito 
izstopajo glede na dela, za katera so bili podeljeni Perlachove nagrade in Perlachova priznanja 
v preteklih letih. 
V kolikor za posamezno področje ni dovolj kakovostnega predloga, se nagrada ali priznanje ne 
podeli. 
  
Na podlagi 49. člena Pravilnika predhodni postopek v zvezi z ocenjevanjem in odločanjem o 
podeljevanju nagrad in priznanj Andreja Perlacha vodi Strokovna komisija za ocenitev 
predlogov za podelitev Perlachovih nagrad. 
  
Na podlagi 2. odst. citiranega člena Študentski svet univerze pred podelitvijo nagrad iz 
prejšnjega odstavka tega člena poda svoje mnenje. 
  
Na podlagi 2. odst. 64. člena Pravilnika o podelitvi Perlachovih nagrad in Perlachovih priznanj 
odloči Senat UM. 
  
Na podlagi navedenega pred obravnavo na seji Senata UM upoštevajoč 2. odst. 49. člena 
Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad prosijo za podajo mnenja 
Študentskega sveta UM za predloge za podelitev Perlachovih nagrad in priznanj za leto 2020. 
 


