Senat Medicinske fakultete je na svoji seji dne 20.11.2000 sprejel in dne 27.9.2010
dopolnil

PRAVILNIK
o MEMORIALNEM SESTANKU PROFESORJA JANEZA
PLECNlKA

I. Splosna dolocila
1. clen
Medicinska fakulteta pnreja vsako leto Memorialni sestanek profesorja Janeza
Plecnika (v nadalnjem besedilu Memorial), praviloma v mesecu decembru.
Memorial je strokovna in kulturna prireditev v pocastitev spomina na uglednega
slovenskega zdravnika, patologa, enega od ustanoviteljev Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani (MF), profesorja anatomije Janeza Plecnika, ki je umrl
6.12.1943.
2. clen
Memorial je vsakoletna osrednja prireditev MF, s katero MF praznuje obletnico svoje
ustanovitve in se aktivno vkljucuje med prireditelje Tedna Univerze v Ljubljani.
3. clen
Pravilnik doloca orgamzacijo Memoriala, financne obveznosti ter nagrade m
priznanja.

II. Organizacija memoriala
4. clen
Memorial organizirajo 4 instituti MF:
Institut za patologijo
Institut za anatomijo
Institut za histologijo z embriologijo
Institut za sodno medicino
v sodelovanju z drugimi instituti MF in klinicnimi katedrami MF.
Med sodelujoce je mogoce vkljuciti tudi druge zdravstvene ali znanstvenoraziskovalne ustanove.

5. clen
Program Memoriala vkljucuje:
strokovno-znanstveni simpozij,
-: . kultumi program na slavnostni otvoritvi in na Koncertu zdravnikov,
podelitev Diplome ali Priznanja profesorja Janeza Plecnika,
podelitev Priznanja profesorja Franceta Hribarja.
6. clen
Program Memoriala pripravi Organizacijski odbor, v katerem mora biti vsaj po en
predstavnik organizatorjev in predsednik Kulturno-umetniskega drustva Klinicnega
centra Ljubljana in Medicinske fakultete (KUD) dr. Lojz Kraigher. Predsednik
Organizacijskega odbora je praviloma predstojnik Instituta za patologijo.
Organizacijski odbor imenuje clane Strokovno-znanstvenega
odbora, ki izdela
podroben program strokovno-znanstvenega simpozija, skrbi za njegovo izvedbo in
izdajanje tiskanega gradiva.
7. clen
Pri predlogih in usklajeni izbiri tem strokovno-znanstvenih simpozijev se uposteva
njihov pomen za nacionalno patologijo, dosezke institutov organizatorjev v
sodelovanju s strokovnjaki in raziskovalci klinicnih kateder in drugih institutov MF
ter Klinicnega centra v Ljubljani, aktualnost tem, njihov po men za razvoj medicinske
stroke in znanosti, uravnotezeno zastopanost razlicnih podrocij medicine ter jubileje
institutov organizatorjev.
8. clen
Predlog vsakoletnega programa Memoriala predstavita na dekanovem kolegiju
predsednik Organizacijskega odbora in predsednik Strokovno-znanstvenega odbora.
Potrdi ga dekan MF.
9. clen
Castnega predsednika Memoriala imenuje na predlog institutov
nedolocen cas dekan MF iz vrst visokosolskih uciteljev institutov
priznanje za dolgoletne posebne zasluge pri organizaciji in
Memorialov. Castni predsednik skrbi za ohranjanje strokovne
tradicije Memorialov.

organizatorjev za
organizatorjev kot
strokovni izvedbi
in organizacijske

10. clen
Tiskano gradivo Memoriala obsega:
program Memoriala,
knjigo povzetkov ali zbomik strokovno-znanstvenih prispevkov simpozija,
program Koncerta zdravnikov.
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Priporoceno je, da Organizacijski odbor omogoci objavo prispevkov simpozija v redni
ali posebni stevilki domace ali mednarodne strokovno-znanstvene revije.
11. clen

Koncert zdravnikov ob zakljucku Memoriala organizira KUD dr. Lojz Kraigher v
sodelovanju z Institutom za patologijo. Predsednik KUD-a v sodelovanju s
predsednikom Organizacijskega odbora Memoriala pripravi program in skrbi za
izvedbo Koncerta.

III. Finanene obveznosti
12. clen

Financna sredstva za izvedbo Memoriala prispevajo Medicinska fakulteta iz lastnih
sredstev, instituti in ustanove organizatorji ter sponzorji in donatorji prireditve.
Financni nacrt Memoriala potrdi dekan MF potem, ko ga je predsednik
Organizacijskega odbora predstavil na dekanovem kolegiju in Upravnem odboru.

IV. Nagrade in priznanja
13. clen
Najboljsi studenui) prejmetjo) ob Memorialu Diplomo profesorja Janeza Plecnika ali
Priznanje profesorja Janeza Plecnika, ki ju podeljuje Medieinska fakulteta in izroci
nagrajencu(em) dekan na svecanem uvodnem delu Koneerta zdravnikov.
Diplomo profesorja Janeza Plecnika prejem student, ki je opravil izpite iz predmetov
anatomija I, anatomija II, histologija z embriologijo in patologija z odlicno oeeno
(10).
Ce po zakljucenem studijskem letu med studenti ni ustreznega kandidata za Diplomo,
. prejme Priznanje profesorja Janeza Plecnika student, ki je opravil tri od izpitov,
navedenih v predhodnem odstavku z odlicno ceno (10) in enega z oeeno pray dobro
(9).
14. clen

Diploma profesorja Janeza Plecnika obsega:
spomisko listino
denamo nagrado
knjizno nagrado
Prizanje profesorja Janeza Plecnika obsega:
spominsko listino
knjizno nagrado

3

15. clen
Spominski listini, navedeni v 14. clenu, sta izdelani na umetniskem papirju svetlo
rjave barve, velikosti 35 x 25 em, v crnem in rdecem tisku. Na listinah sta naslednji
besedili:
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
podeljuje
Diplomo profesorja Janeza Plecnika
za izjemne studtjske dosezke
pri predmetih anatomija, histologija z embriologijo in patologija
oziroma
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
podeljuje
Priznanje profesorja Janeza Plecnika
za pomemben studijski uspeh
pri predmetih anatomija, histologija z embriologijo in patologija
Na listini se vpise ime in priimek prejemnika ter kraj in datum podelitve. Opremi se s
pecatorn MF. Listino podpisejo dekan MF in predstojniki stirih institutov
organizatorjev Memoriala:
Dekan Medicinske fakultete
Predstojnik Instituta za anatomijo

Predstojnik Instituta za histologijo in
embriologijo

Predstojnik Instituta za patologijo

Predstojnik Instituta za sodno medicino

16. clen

Visino dename nagrade ob podelitvi .Diplome profesorja Janeza Plecnika doloci
Upravni odbor MF. Knjizno nagrado podeljuje Institut za patologijo.

17. clen
Priznanje profesorja Franeeta Hribarja, v spomin na prvega predstojnika Instituta za
patologijo MF, prejmejo po samezniki , ki so s svojim strokovnim, raziskovalnim in
pedagoskim del om pomembno prispevali k ugledu in razvoju patologije. Svecana
. podelitev Priznanja z izrocitvijo spominske listine ob Memorialu je praviloma v
uvodnem delu Koncerta zdravnikov.
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18. clen

o podelitvi

Priznanja profesorja Franceta Hribarja odloca Strokovni kolegij Instituta
za patologijo MF. Odlocitev in obrazlozitev Strokovnega kolegija potrdijo z vecino
glasov clani Zdruzenja za patologijo in sodno medicino SZD na svojem sestanku.
19. clen
Spominska listina priznanja profesorja Franceta Hribarja je izdelana na umetniskem
papirju svetlorjave barve, velikosti SOx30 em, v crni in rdeci pisavi z naslednjim
besedilom:

Institut za patologijo
Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani
podeljuje
Priznanje
profesorja

Franceta Hribarja
za pomemben prispevek k ugledu in razvoju patologije
z vrhunskimi doseiki v stroki in znanosti

. Posebnosti v utemeljitvi za podelitev Priznanja lahko narekujejo spremembo dela
besedila spominske listine: ... za pomemben prispevek k ugledu in razvoju patologije
v Sloveniji z dolgoletnim poirtvovalnim in uspesnim delom.
Na listini se vpisejo ime, priimek in nazivi prejemnika ter kraj in datum podelitve
Priznanja. Opremi se s pecatom Instituta za patologijo MF. Listino podpiseta
predstojnik Instituta za patologijo in predsednik Zdruzenja za patologijo in sodno
medici no SZD:
Predsednik Zdruienja zapatologijo
in sodno medicino SZD

v. Koncne

Predstojnik Instituta za patologijo
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

dolocbe

20. clen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot
pravilnik.

5

21. clen
Predloge za spremembe in dopolnitve lahko podajo predstavniki institutov
organizatorjev MF, kakor tudi drugi upraviceni predlagatelji MF.
22. clen
Pravilnik zacne veljati s sprejemom na Senatu.
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Senat Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je na 12. seji dne 27. 9. 2010 sprejel
naslednji

SKLEP

Spremeni se 13. clen Pravilnika 0 memorialnem sestanku profesorja Janeza Plecnika in se
glasi:
Najboljsi studenui) prejmetjo) ob Memorialu Diplomo profesorja Janeza Plecnika ali
Priznanje profesorja Janeza Plecnika, ki ju podeljuje Medicinska fakulteta in izroci
nagrajencu(em) dekan na svecanem uvodnem delu Koncerta zdravnikov.
Diplomo profesorja Janeza Plecnika prejem student, ki je opravil izpite iz predmetov
anatomija I, anatomija II, histologija z embriologijo in patologija z odlicno oceno (10).
Ce po zakljucenem studijskem letu med studenti ni ustreznega kandidata za Diplomo, prejme
Priznanje profesorja Janeza Plecnika student, ki je opravil tri od izpitov, navedenih v
predhodnem odstavku z odlicno ceno (10) in enega z oceno pray dobro (9).
Sprememba pravilnika velja za studente, ki so se vpisali na Enovit magistrski studijski
program medicina in dentalna medicina. Za studente, ki so vpisali Univerzitetni dodiplomski
studij medicine oz. dentalne medicine, velja stari pravilnik.
Medicinska fakulteta predlaga v okviru Univerzitetnega doktorskega studijskega programa
tretje stopnje »Biomedicina« naslednje stevilo prostih vpisnih mest:

