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Na podlagi 1. alineje drugega odstavka 92. člena Pravil Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je 

Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 31. 3. 2021 sprejel 

 

 
PRAVILNIK O PODELJEVANJU 

TOPORIŠIČEVIH PRIZNANJ 

IN TOPORIŠIČEVIH PRIZNANJ ZA IZJEMEN ŠTUDENTSKI DOSEŽEK 

UNIVERZE V LJUBLJANI FILOZOFSKE FAKULTETE 

 

 
1. člen 

 
(1) Ta pravilnik določa pogoje in postopek za podelitev priznanj, obliko priznanj ter sestavo in naloge 

komisije za podeljevanje priznanj (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jih za dosežke na področju 

slovenistike podeljuje Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko s Centrom 

za slovenščino kot drugi in tuji jezik (v nadaljevanju: nosilec). 

 
(2) Za koordinacijo in izvedbo podeljevanja skrbi Oddelek za slovenistiko s Centrom za slovenščino 

kot drugi in tuji jezik. 

 
2. člen 

 
V pravilniku je uporabljen ženski slovnični spol (posameznice, članice, predstavnice itn.), ki se nanaša 

na katerikoli spol. 

 
3. člen 

 
(1) Nosilec podeljuje dve vrsti priznanj: Toporišičeva priznanja in Toporišičeva priznanja za izjemen 

študentski dosežek posameznicam ali skupini na področju slovenistike v Republiki Sloveniji in 

mednarodnem prostoru. 

 
(2) Slovenistika so znanstvene discipline, ki raziskujejo slovenski jezik, književnost in kulturo ter 

posredujejo védenje o slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. 

 
(3) Toporišičeva priznanja in Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek podeljuje nosilec 

za izredne prispevke pri uveljavljanju in promociji slovenistike ter k ugledu slovenistike. 

 
(4) Toporišičeva priznanja podeljuje: 

– za izjemne raziskovalne in/ali pedagoške dosežke na vseh stopnjah izobraževanja; 

– za izkazano sodelovanje in krepitev sodelovanja med ustanovami oziroma posameznicami; 
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– za izvedbo pomembnega projekta na področju slovenistike v zadnjih petih letih od objave 

razpisa: znanstvenega, pedagoškega ali drugega. 

– 

(5) Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek podeljuje za nadpovprečni dosežek v 

mednarodnem prostoru v zadnjih dveh letih pred objavo razpisa. 

 
4. člen 

 
(1) Komisija za podelitev priznanj ima pet članic: štiri predstavnice nosilca, ki jih predlaga svet Oddelka, 

in predstavnico Filozofske fakultete, ki jo predlaga dekanjin kolegij. 

 
(2) Članice komisije s sklepom o imenovanju imenuje dekanja. Mandat komisije je štiri leta, z 

možnostjo enkratnega podaljšanja. Članice komisije na konstitutivni seji izberejo predsednico komisije. 

 
(3) Konstitutivno sejo komisije skliče predstojnica Oddelka, vse naslednje seje komisije skliče in vodi 

predsednica komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina članic. Sklep komisije je sprejet, 

če zanj na seji glasuje večina navzočih članic. 

 
5. člen 

 
Priznanja se podeljujejo vsako leto, prvič v letu 2022. Naenkrat se podeli eno Toporišičevo priznanje 

in do tri Toporišičeva priznanja za izjemen študentski dosežek. 

 
6. člen 

 
Nosilec objavi razpis in vabilo k oddaji predlogov do 11. oktobra (datum obletnice rojstva Jožeta 

Toporišiča) na spletnih straneh ter razpošlje obvestila preko digitalnih medijev. Čas za oddajo 

predlogov je do vključno 15. decembra. 

 
7. člen 

 
(1) Nosilec podeljuje priznanja na predlog posameznic ali institucij. 

(2) Predlog mora vsebovati naslednja izpolnjena obrazca: 

- prijavnico; 

- utemeljitev predloga. 

- 

8. člen 

 
Predlogi morajo biti nosilcu posredovani v elektronski obliki na naslov Toporisicevopriznanje@ff.uni- 

lj.si (s podpisom, v skenirani obliki). Posamezni predlog v elektronski obliki mora biti poimenovan v 

obliki »Toporišičevo priznanje_ime priimek kandidatke oz. kandidatk«. 
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9. člen 

 
(1) Komisija predloge ocenjuje do 15. februarja. 

 
(2) Komisija pregleda in oceni vse pravočasno prispele predloge ter napiše strokovno utemeljitev za 

prejemnice priznanj. 

 
(3) Komisija pošlje predloge za podelitev priznanj predstojnici Oddelka. Predstojnica Oddelka 

predloge posreduje v potrditev Senatu Filozofske fakultete. 

 
(4) Nosilec razglasi prejemnice priznanj v 10 dneh po potrditvi na Senatu Filozofske fakultete. 

 
(5) Članice komisije in druge, ki sodelujejo v postopku izbire, so do razglasitve priznanj zavezane k 

varovanju podatkov o predlaganih kandidatkah in prejemnicah. 

 
(6) Pred razglasitvijo prejemnic priznanj nosilec pridobi še izjavo prejemnice, da soglaša z objavo 

osebnih podatkov ter fotografij za namen objav na spletnih straneh in v medijih. 

 
10. člen 

 
(1) Priznanja izroča dekanja praviloma v času Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture. 

 
(2) Nosilec vodi evidenco o podeljenih priznanjih. Vse prejemnice priznanj se podpišejo v Knjigo 

Toporišičevih priznanj in Toporišičevih priznanj za izjemen študentski dosežek. 

 
(3) Vsaka prejemnica priznanja lahko prejme enkrat Toporišičevo priznanje in enkrat Toporišičevo 

priznanje za izjemen študentski dosežek. 

 
11. člen 

 
(1) Prejemnica priznanja prejme svečano listino, ki jo podpiše dekanja Filozofske fakultete. 

 
(2) Na listino se napiše: kdo podeljuje priznanje, sklep fakultetnega senata, ime in priimek prejemnice 

priznanja ter dosežek, za katerega se priznanje podeljuje. 

 
12. člen 

 
Osebni podatki o prejemnicah priznanj se zbirajo in obdelujejo za potrebe postopkov po tem 

pravilniku v skladu s pravili, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 
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13. člen 

 
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Senat Filozofske fakultete, in se objavi na spletni strani 

Filozofske fakultete in nosilca. 

 

 
V Ljubljani, 31. marca 2021 

Senat Filozofske fakultete 

prof. dr. Roman Kuhar 

dekan 


