
PRAVILNIK
O PRIZNANJIH IN POHVALAH DRUŠTVA ZA KAZENSKO PRAVO IN KRIMINOLOGIJO 

ZA DIPLOMSKE NALOGE  S PODROČJA KAZENSKEGA PRAVA IN KRIMINOLOGIJE

I.

Ta pravilnik ureja postopek in merila za podeljevanje priznanj in pohval za diplomske naloge s 
področja kazenskega prava in kriminologije, ki so jih izdelali in obranili študenti I. stopnje 
dodiplomskega študija.

Področje kazenskega prava vključuje tudi področje kriminalistike.

II.

Društvo lahko podeli priznanje ali pohvalo za diplomsko nalogo.

Priznanje društva se lahko podeli za vrhunsko diplomsko nalogo.

Pohvala društva se lahko podeli za nadpovprečno diplomsko nalogo.

III.

Društvo lahko za vsako študijsko leto podeli:
- eno priznanje za vrhunsko diplomsko nalogo s področja kazenskega prava;
- eno priznanje za vrhunsko diplomsko nalogo s področja kriminologije.

Društvo lahko za vsako študijsko leto podeli: 
- največ dve pohvali za nadpovprečno diplomsko nalogo s področja kazenskega prava;
- največ dve pohvali za nadpovprečno diplomsko nalogo s področja kriminologije.

IV.

Priznanja in pohvale se razglasijo na prvem občnem zboru po koncu študijskega leta, v katerem so 
bile diplomske naloge obranjene.

V.

Prejemnikom priznanj in pohval se izroči svečana listina.

Imena prejemnikov priznanj in pohval, tema diplomske naloge in mentorji se objavijo v strokovnih 
glasilih in na spletni strani društva.

O vsebini in obliki listin odloči izvršni odbor društva.

VI.

O podelitvi priznanj in pohval odloča komisija, ki jo sestavljajo člani izvršnega odbora društva, 
razen tajnika društva.

Če člani izvršnega odbora odločijo, da naloge tajnika po tem pravilniku opravlja drug član 
izvršnega odbora, je član komisije tudi tajnik društva.

VII.



O priznanjih za vrhunsko diplomsko nalogo odloča komisija skladno s pravili stroke in ob 
upoštevanju naslednjih meril:
- tema diplomske naloge je izvirna;
- kandidat brezhibno uporablja ustrezno metodologijo in znanstveni instrumentarij;
- sklepi diplomske naloge so jasno izoblikovani in argumentirani, ob upoštevanju relevantnih virov;
- diplomska naloga predstavlja kandidatov prispevek k znanstvenemu področju, s katerega je tema 
naloge.

VIII.

Pohvala za nadpovprečno diplomsko nalogo se lahko podeli, če naloga izstopa z izvirnostjo in 
načinom obravnavanja izbrane teme.

IX.

Društvo do 30. septembra objavi poziv k vložitvi prijav diplomskih nalog, obranjenih v iztekajočem 
se študijskem letu. Poziv se lahko objavi v domačih strokovnih glasilih, na oglasnih deskah fakultet 
in na spletni strani društva. Poziv se posreduje tudi pristojnim katedram visokošolskih zavodov.

Rok za prijave je 31. oktober.

Pisna prijava mora vsebovati:
- obrazloženo prijavo mentorja z navedbo znanstvenega področja, s katerega je diploma.
- soglasje člana komisije za zagovor naloge k vložitvi prijave;
- podatke o kandidatu in diplomi (ime, priimek, znanstveni naslov, fakulteta, smer študija, tema);
- fotokopijo potrdila o uspešnem zaključku študija kandidate v preteklem študijskem letu;
- izjavi mentorja in kandidata, da sta seznanjena s temi pravili in z da z njimi soglašata.

K prijavi je treba priložiti besedilo diplome v elektronski obliki (PDF format, CD-ROM).

O pravočasnosti in popolnosti prijav odloča tajnik društva. Prepoznih ali nepopolnih prijav se ne 
upošteva in se jih z ustrezno obrazložitvijo vrne prijaviteljem.

Če je prijava pravočasna in popolna, tajnik društva diplomsko nalogo označi z identifikacijsko 
številko in navedbo področja ter brez navedbe mentorja in avtorja posreduje članom komisije.

X.

Člani komisije prejete naloge posameznega področja rangirajo in točkujejo glede na izpolnjevanje 
meril za vrhunsko diplomsko nalogo. Diplomska naloga, ki po presoji člana ta merila izpolnjuje 
oziroma se jim v največji meri približuje, se uvrsti na prvo mesto in se ji dodeli 1 točka itn.

Točke in s tem vrstni red diplomskih nalog sporočijo člani komisije tajniku do 31. decembra. Tajnik 
oblikuje enoten seznam nalog za posamezno področje in vsaki nalogi pripiše skupno število točk.

Enotna seznama nalog in točk izvršni odbor do 15. januarja posreduje članom komisije s pozivom, 
da ponovno pregledajo naloge in se do 15. februarja izjavijo:
- ali soglašajo, da se avtorju naloge, ki je prejela najmanjše število točk, podeli priznanje za 
vrhunsko diplomsko nalogo s posameznega področja; in
- ali nasprotujejo podelitvi pohvale kateremu od avtorjev preostalih dveh najvišje uvrščenih 
diplomskih nalog posameznega področja.

Če za podelitev priznanja glasuje pet članov komisije, se avtorju izbrane naloge podeli priznanje za 
vrhunsko diplomsko nalogo v študijskem letu, v katerem je bila obranjena. Član komisije, ki je 



hkrati tudi mentor naloge, ne glasuje.

Avtorja dveh najvišje uvrščenih diplomskih nalog posameznega področja prejmeta pohvalo za 
nadpovprečno diplomsko nalogo, razen če kateri od članov komisije temu izrecno nasprotuje.

XI.

Tajnik podatkov o kandidatih in mentorjih nalog ne sme sporočiti članom komisije do sprejema 
odločitve, razen če za priznanje kandidira naloga, katere mentor je tudi član komisije.

Komisija svoje odločitve ni dolžna obrazložiti. Odločitev komisije je dokončna.

XII.

Za razlago določb tega pravilnika je pristojen izvršni odbor društva.

XIII.

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme občni zbor.

Ljubljana, 23.3.2010

Katja Šugman Stubbs, 
predsednica


