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OBVESTILO
Vsem mentorjem razpisanih tem za prejem študentskih Prešernovih nagrad za
leto 2019/2020.
V letu 2019/2020 je bilo na predlog inštitutov in kateder v okviru naše fakultete razpisanih 108 tem
za izdelavo oziroma prejem študentske Prešernove nagrade.
Prosimo vse mentorje, da opozorijo študente, ki naloge izdelujejo, da jih morajo tajništvu fakultete
predložiti v treh izvodih (speto - npr. spirala), najkasneje do vključno

torka, 1. septembra 2020 do 14. ure.
Na prvi strani oziroma ovitku mora biti naslednje besedilo: članica Univerze v Ljubljani (Univerza
v Ljubljani, Medicinska fakulteta), naslov dela, ime in priimek avtorja, kraj in letnica. Notranja
stran je tej enaka, le da je pod imenom in priimkom avtorja besedilo:
"Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom,
pod mentorstvom .........". Za notranjo stranjo mora biti povzetek vsebine dela v slovenskem
jeziku in povzetek vsebine dela v angleškem jeziku (vsak povzetek največ na eni strani),
povzetkoma sledi kazalo .
Vse raziskave mora proučiti Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko, ki bo z moralno –
etičnega in pravnega stališča presodila, ali je raziskava potrebna ali ne in ali je v skladu z
določbami in načeli deklaracije iz Helsinkov/Tokia in z drugimi akti, ki so bili glede teh vprašanj
sprejeti v mednarodnih organizacijah in na Univerzi v Ljubljani. Poskuse na živalih lahko izvajajo
v ustanovah, ki imajo ustrezno dovoljenje. Pri oddaji naloge mora biti priloženo soglasje Komisije
za medicinsko etiko oz. soglasje dovoljenja upravnega organa pristojnega za veterinarstvo.
Opozarjamo, da bodo naloge, pri katerih ne bo izpolnjen zgoraj navedeni pogoj, izločene iz
ocenjevanja.
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Po končanem postopku ocenjevanja bodo morali študentje dela, ki bodo nagrajena, trdo vezati v črn
skaj. Navodila bodo prejeli naknadno.
Naloge morajo biti izdelane v skladu z navodili, ki so bila poslana mentorjem 10. februarja 2020.
Navodila so dostopna tudi na spletni strani: (https://www.mf.uni-lj.si/o-studiju/informacije-zastudente/presernove-naloge)
Predlagamo vam, da dosledno upoštevate rok oddaje nalog. Naloge, oddane po tem datumu ne
bodo mogle konkurirati za Prešernovo nagrado oziroma priznanje. Komisija za študijske zadeve ne
bo upoštevala nobenih izjem, ker je rok dokončen.
Študijska komisija je na 27. redni seji dne 30. 3. 2020 sprejela sklep, da morajo mentorji
razpisanih Prešernovih tem za leto 2019/2020, kjer je izvajanje raziskovalnih nalog in
projekta onemogočeno in prekinjeno zaradi izrednih razmer in ocenjujejo, da projekta ni
mogoče izpeljati in naloge oddati v roku do 1. 9. 2020, oddati vlogo za podaljšanje teme za
leto 2020/2021.
Glede na navedeno pozivamo vse mentorje, da teme iz razpisa za leto 2019/2020, ki se ne bodo
mogle zaključiti do 1. 9. 2020, ponovno razpišejo v skladu z navodili, ki so bila poslana
predstojnikom 14. 2. 2020 in jih prilagamo. Razpisane teme za štud. leto 2019/2020 so
objavljene na spletni strani:
( https://www.mf.uni-lj.si/application/files/5315/6163/8410/razpis_tem_za_PN_2019_2020.pdf)
Priloga: 4
Tajnik
Urška Klakočar, univ. dipl. prav.

Opomba: Študentje morajo poleg nalog predložiti tudi izpolnjen priloženi obrazec.
V vednost:
- predsednik Komisije za študijske zadeve prof. dr. Tomaž Marš
- Študentski svet Medicinske fakultete
Mentorji/somentorji: doc. dr. Igor Frangež, Katedra za kirurgijo, doc. dr. Tomaž Štupnik, Klinični
oddelek za torakalno kirurgijo, izr. prof. dr. Aleš Tomažič, asist. dr. Jan Grosek, Klinični oddelek za
abdominalno kirurgijo, doc. dr. Juš Kšela, KO za kirurgijo srca in ožilja, doc. dr. Tadeja Pintar, Katedra
za kirurgijo, doc. dr. Brigita Novak Šarotar, doc. dr. Jurij Bon, Katedra za psihiatrijo, izr. prof. dr. Maja
Rus Makovec, izr. prof. dr. Borut Jug, Katedra za psihiatrijo, doc. dr. Gregor Tratar, Katedra za interno
medicino, asist. dr. Andrej Škoberne, UKC Ljubljana, KO za nefrologijo, doc. dr. Draženka Pongrac
Barlovič, KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni UKC Ljubljana, doc. dr. Gregor
Poglajen, KO za kardiologijo, doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, doc. dr. Alojzija Hočevar, Klinični
oddelek za revmatologijo, doc. dr. Katja Prokšelj, Katedra za interno medicino, doc. dr. Mateja Marc
Malovrh, doc. dr. Aleš Rozman, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergije Golnik, doc. dr.
Monika Štalc, dr. Barbara Gužič Salobir, dr. med., Klinika za nuklearno medicino, UKC Ljubljana, doc.
dr. Sabina Škrgat, prof. dr. Peter Korošec, Katedra za interno medicino, prof. dr. Aleš Blinc, Katedra
za interno medicino, izr. prof. dr. Borut Jug, Katedra za interno medicino, izr. prof. Matjaž Fležar,
mag. Igor Požek dr. med., Katedra za interno medicino, prof. dr. Pavel Poredoš, Klinični oddelek za
žilne bolezni, izr. prof. dr. Simona Gaberšček, Katedra za interno medicino, izr. prof. dr. Tomaž
Kocjan,Katedra za interno medicino, doc. dr. Renato Eržen, doc. dr. Matija Rijavec, Katedra za interno
medicino, prof. dr. Borut Štabuc, asist. dr. David Drobne, dr. med., UKC Ljubljana, KO za
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gastroenterologijo, prof. dr. Mitja Košnik, doc. dr. Matija Rijavec, Katedra za interno medicino, izr.
prof. dr. Zlatko Fras, Katedra za interno medicino, doc. dr. Gregor Mlinšek, Klinični oddelek za
nefrologijo, prof. dr. Vita Dolžan, Inštitut za biokemijo, izr. prof. Matija Kozak, Klinični oddelek za
žilne bolezni, izr. prof. dr. Blaž Mavčič, Katedra za ortopedijo, izr. prof. dr. Drago Dolinar, Katedra za
ortopedijo, izr. prof. dr. Monika Jenko, MD-RI Inštitut za raziskavo materialov v medicini, IMT
Ljubljana, doc. dr. Nika Kojc, Inštitut za patologijo, izr. prof. dr. Jasmina Primožič, prof. dr. Maja
Ovsenik, Katedra za čeljustno in zobno ortopedijo, prof. dr. Simon Podnar, Nevrološka klinika, izr.
prof. dr. Maja Trošt, Katedra za nevrologijo, doc. dr. Urban Simončič, Fakulteta za matematiko in
fiziko UL, izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, Katedra za nevrologijo, dr. Igor Rigler, dr. med.,
Nevrološka klinika, doc. dr. Nejka Potočnik, Inštitut za fiziologijo, izr. prof. dr. Ksenija Cankar,
Inštitut za fiziologijo, asist. dr. Lidija Nemeth, dr. dent. med., Katedra za zobne bolezni in normalno
morfologijo zobnega organa, izr. prof. Helena Lenasi, Inštitut za fiziologijo, prof. dr. Dušan Šuput, asist.
Gašper Zupan, dr. med., Center za klinično fiziologijo, UL MF, doc. dr. Rok Schara, Katedra za ustne
bolezni in parodontologijo, asist. dr. Aleš Skvarča, dr. med., Klinični oddelek za endokrinologijo,
diabetes in presnovne bolezni, Interna klinika, doc. dr. Boris Gašpirc, Katedra za ustne bolezni in
parodontologijo, izr. prof. dr. Jure Derganc, Inštitut za biofiziko, doc. dr. Bojan Božič, doc. dr. Gregor
Gomišček, Inštitut za biofiziko, doc. dr. Luka Ležaić, Katedra za radiologijo, Jan Jamšek, dr. med.,
Klinika za nuklearno medicino, izr. prof. dr. Katarina Šurlan Popovič, Katedra za radiologijo, asist.
Jernej Avsenik, dr. med., Klinični inštitut za radiologijo, doc. dr. Peter Popovič, asist. Rok Dežman, dr.
med., Inštitut za radiologijo, doc. dr. Daša Stupica,Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
prof. dr. Bojana Beović, Katedra za infekcijske bolezni z epidemiologijo, izr. prof. dr. Bojana Pinter,
Ginekološka klinika, doc. dr. Miha Lučovnik, Ginekološka klinika, doc. dr. Tanja Premru Sršen,
Marijana Vidmar Šimic, dr. med., Ginekološka klinika, doc. dr. Andreja Trojner Bregar, Katedra za
ginekologijo in porodništvo, prof. dr. Mateja Erdani Kreft, Inštitut za biologijo celice, prof. dr. Eda
Vrtačnik Bokal, Vesna Šalamun, dr. med., Katedra za ginekologijo in porodništvo, doc. dr. Sara
Korošec, Ginekološka klinika Ljubljana, doc. dr. Helena Ban Frangež, Katedra za ginekologijo in
porodništvo, doc. dr. Erika Matos, dr. med., Katedra za onkologijo, Tanja Ovčariček, dr. med.,
Onkološki inštitut Ljubljana, Sektor za internistično onkologijo, doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek,
Onkološki Inštitut Ljubljana, Enota za klinično prehrano, znan. svet. dr. Srdjan Novaković, Onkološki
inštitut Ljubljana, izr. prof. dr. Janja Ocvirk, Katedra za onkologijo, doc. dr. Martina Vrankar, Katedra
za onkologijo, doc. dr. Boštjan Šeruga, Domen Ribnikar, dr. med., Katedra za onkologijo, doc. dr.
Cvetka Grašič Kuhar, Katedra za onkologijo, prof. dr. Damjana Rozman, Cene Skubic, univ. dipl. biol.
Inštitut za biokemijo, izr. prof. dr. Leja Dolenc Grošelj, Inštitut za klinično nevrofiziologijo, UKC,
Ljubljana, izr. prof. dr. Petra Hudler, Inštitut za biokemijo, izr. prof. dr. Nataša Debeljak, Inštitut za
biokemijo, izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan, Klinični oddelek za hematologijo, doc. dr. Tadeja
Režen, Rok Razpotnik, mag. biokem., Inštitut za biokemijo, doc. dr. Katja Goričar, Inštitut za
biokemijo, doc. dr. Tanja Marinko, Onkološki inštitut Ljubljana, prof. dr. Vita Dolžan, Inštitut za
biokemijo, izr. prof. dr. Maja Trošt, Nevrološka klinika, prof. dr. Metka Ravnik Glavač, Ana Dolinar,
mag. biokemije, Inštitut za patologijo, doc. dr. Matjaž Homan, Katedra za pediatrijo, prof. dr. Štefan
Grosek, Katedra za pediatrijo, prof. dr. David Neubauer, dr. med., Katedra za pediatrijo, asist. dr. Maja
Jekovec-Vrhovšek, KO za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo, doc. dr. Mojca Žerjav
Tanšek, Pediatrična klinika, prof. dr. Darja Paro-Panjan, dr. Jana Lozar Krivec, dr. med., Pediatrična
klinika, doc. dr. Primož Kotnik, doc. dr. Klemen Dovč, Katedra za pediatrijo, doc. dr. Urh Grošelj,
Matej Mlinarič, dr. med., Pediatrična klinika, doc. dr. Damjan Osredkar, asist. dr. Mirjana Perković
Benedik, dr. med., Pediatrična klinika, doc. dr. Anamarija Meglič, izr. prof. Zvonka Rener Primec,
Pediatrična klinika, doc. dr. Marko Kavčič, Katedra za pediatrijo, doc. dr. Petja Fister, Nina Fister, dr.
med., Pediatrična klinika, Tita Butenko, dr. med., Pediatrična klinika, doc. dr. Samo Hudoklin, prof. dr.
Mateja Erdani Kreft, Inštitut za biologijo celice, izr. prof. dr. Mateja Dolenc-Voljč, Katedra za
dermatovenerologijo, doc. dr. Samo Jeverica, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, doc. dr. Miha
Lučovnik, Ginekološka klinika, prof. dr. Rok Vengust, Katedra za ortopedijo, doc. dr. Mateja Pirš,
znan. sod. dr. Tjaša Cerar Kišek, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, doc. dr. Maja Šoštarič,
Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, mag. Marko Bitenc, Kirurgija Bitenc d.o.o., doc. dr.
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Primož Gradišek, asist. dr. Marko Žličar, dr. med., Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, izr.
prof. Tatjana Stopar Pintarič, Ginekološka klinika, doc. dr. Čedomir Oblak, asist. Sonja Žarković
Gjurin, dr. dent. med., Katedra za stomatološko protetiko, prof. dr. Erika Cvetko, asist. Nejc Umek, dr.
med., Inštitut za anatomijo, znan. svet. dr. Irena Zupanič Pajnič, Inštitut za sodno medicino, doc. dr.
Armin Alibegović, Inštitut za sodno medicino, izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. Štefan Blazina, Katedra
za otroško in preventivno zobozdravstvo, višji znan. sod. dr. Gorazd Drevenšek, Inštitut za
farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, znan. sod. dr. Damijana Mojca Jurič, Inštitut za
farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, doc. dr. Miran Brvar, Center za klinično toksikologijo
in farmakologijo, prof. dr. Mojca Kržan, Inštitut za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo
Medicinska fakulteta, doc. dr. Maruša Debeljak, Pediatrična klinika, prof. dr. Danijel Petrovič, doc. dr.
Sara Mankoč Ramuš, Inštitut za histologijo in embriologijo, izr. prof. dr. Barbara Cvenkel, Katedra za
oftalmologijo, doc. dr. Maja Šereg Bahar, Katedra za otorinolaringologijo, prof. dr. Irena Hočevar
Boltežar, Katedra za otorinolaringologijo, znan. sod. dr. Maja Zorović, Inštitut za patološko fiziologijo,
prof. dr. Marko Živin, Inštitut za patološko fiziologijo, prof. dr. Robert Zorec, izr. prof. dr. Helena H.
Chowdhury, Inštitut za patološko fiziologijo, prof. dr. Aleš Fidler, Katedra za zobne bolezni in
normalno morfologijo zobnega organa, Marko Kuralt, dr. dent. med, Center za zobne bolezni,
Stomatološka klinika,

Priloge:
- obrazec, ki ga mora predložiti študent ob oddaji naloge

Podatki morajo biti izpolnjeni čitljivo s tiskanimi črkami, da ne bo prišlo
pozneje do napak.
Ime in priimek:
Naslov prebivališča (navedite naslov, kjer boste dvigovali pošto)

El. pošta:
Telefon:
Letnik študija in smer (šol. leto 2019/2020):
Status študenta ob oddaji naloge:
EMŠO:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa in podatke o izdajatelju:
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Notranja naslovna stran dela

Priloga 2

UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA

NASLOV DELA
IME IN PRIIMEK AVTORJA

Delo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom, pod
mentorstvom …………

Ljubljana 2020
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Vzorec besedila na ovitku

Priloga 1

Mera knjigoveških črk
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mm

_________________ UNIVERZA V LJUBLJANI

3,5 mm

_________________

MEDICINSKA FAKULTETA

7 - 8 mm

_________________

NASLOV DELA

3,5

_________________

IME IN PRIIMEK AVTORJA

mm

3,5 mm ____________________

Ljubljana 2020
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