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Na podlagi 76. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 53. člena Pravilnika o
organizaciji in delu Medicinske fakultete, je Senat MF na svoji seji dne
03.02.1997 sprejel
PRAVILNIK ZA PODELITEV LAVRIČEVEGA PRIZNANJA
1. člen
Medicinska fakulteta (MF) podeljuje Lavričevo priznanje za uspešno pedagoško
delo učiteljem in asistentom na dodiplomski in podiplomski stopnji ter
organizacijske, znanstvenoraziskovalne in strokovne dosežke, ki sodijo v okvir
pedagoškega dela na MF.
2. člen
Lavričevo priznanje podeljuje MF v počastitev spomina prvega dekana popolne
MF v Ljubljani Božidarja Lavriča kot priznanje za uspešnost in vzpodbudo za
nadaljnje pedagoško delo učiteljev in asistentov, ki poučujejo na MF.
3. člen
Uspešnost pedagoškega dela po tem pravilniku se ocenjuje po kvaliteti predavanj,
seminarjev, vaj, skrbi za učne pripomočke ter odnosu do študentov. Lavričevo
priznanje za učitelje je podeljeno za delo, ki ga učitelj opravlja in ni vezano na
delovno mesto, ki ga kandidat zaseda.
Kandidati za Lavričeva priznanja so lahko tudi zdravniki in zobozdravniki z
veljavnim pedagoškim nazivom, ki kot nazivni pedagoški delavci, zaposleni v
javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod ULMF, sodelujejo v študijskem
programu ULMF.
Ocenjujejo se tudi pomembne organizacijske rešitve, ki so izboljšale pouk ali
izboljšale možnosti za strokovno ali znanstveno raziskovalno delo, ki sodi v okvir
pedagoškega dela posameznega učitelja ali asistenta na MF.
4. člen
MF podeli vsako leto največ dve priznanji, eno učitelju in eno asistentu. Vsak
pedagoški delavec lahko dobi priznanje enkrat kot asistent in enkrat učitelj.
5. člen
Razpis, zbiranje predlogov in oblikovanje končnega predloga Senatu MF izvede
komisija, ki jo sestavljajo dekan, eden od prodekanov, trije izvoljeni člani Senata in
štirje študenti (dva iz 5. letnika oddelka za medicino in oddelka za stomatologijo
ter dva študenta 6. letnika oddelka za medicino in oddelka za stomatologijo), ki jih
določi študentski svet MF.
Delo komisije vodi dekan, ki tudi izbere prodekana, ki postane član komisije.
Komisija posluje v skladu s poslovnikom, ki ga na predlog komisije sprejme Senat
MF. Na začetku koledarskega leta sprejme Senat sklep, da se objavi razpis in

ČISTOPIS – Spremembe na sejah senata 15.12.1999, 9.10.2000, 7.10.2000, seji UO MF sept. 2003, seji
senata 6.2.2012, 8.10.2012, 7.10.2013 in na seji senata 25.9.2017

razpisni pogoji iz 3. člena tega pravilnika. O razpisu Lavričevih priznanj se obvesti
vse katedre, inštitute in študentski svet MF ter se objavi v reviji ISIS in v
Zdravniškem vestniku.
V roku 90 dni od objave razpisa lahko člani kateder MF, člani strokovnih kolegijev
inštitutov MF in Študentski svet MF pošljejo svoje utemeljene predloge o
kandidatih za Lavričeva priznanja, sprejete z večino glasov na tajnem glasovanju
svoje enote oziroma ŠS MF, na tajništvo MF, v zaprti kuverti z oznako “Za
Lavričevo priznanje”. Tajništvo UL MF po izteku razpisnega roka posreduje
prispele vloge ŠS MF, ki je pooblaščen za pridobitev mnenj predstavnikov svetov
letnikov, ki so bili vključeni v študijski program predlaganih kandidatov. Pisna
mnenja svetov letnikov podpišejo študenti – predstavniki svetov letnikov in jih nato
ŠS MF posreduje na tajništvo UL MF. Mnenja predstavnikov svetov letnikov
morajo biti izdelana za vse predlagane kandidate, ki so jih posredovali inštituti in
katedre.
Komisija po izteku razpisnega roka pregleda prejete predloge. Predlog je sprejet,
če ga na tajnem glasovanju potrdi vsaj 7 članov komisije. V kolikor nihče od
kandidatov za Lavričevo priznanje ne prejme potrebnega kvalificiranega števila 7.
glasov, se tajno glasovanje ponovi, tako, da pri tretjem glasovanju zadostuje
navadna večina 5. glasov. Komisija po zaključenem glasovanju pripravi pisni
predlog, ki ga posreduje senatu MF.
6. člen
Prejemnik najvišje državne nagrade za pedagoško delo ne more kandidirati za
dobitnika Lavričevega priznanja. Prav tako za dobitnika Lavričevega priznanja ne
morejo kandidirati visokošolski učitelji MF v času opravljanja dekanske in
prodekanske funkcije.
7. člen
Senat MF o predlogu komisije razpravlja in glasuje. Predlog je sprejet, če je zanj
glasovala več kot polovica prisotnih članov Senata MF.
8. člen
Lavričevo priznanje predstavlja listino s podpisom dekana Medicinske fakultete in
nagrado.
Višina nagrade za učitelje MF je 2000 EUR neto in za asistente 1500 EUR neto.
Potrebna finančna sredstva za podeljevanje nagrad se letno predvidijo v
finančnem načrtu MF.
9. člen
Listina je izdelana iz umetniškega papirja. Je bele barve v temno zelenem tisku,
velikosti 42 x 28 cm.
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Na listini je besedilo:
Senat Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani podeljuje
ime in priimek prejemnika
Lavričevo priznanje
Obrazložitev podelitve (do 150 znakov)
V Ljubljani, dne
Diplomo podpiše dekan.

10. člen
Priznanja in nagrade izroči dekan vsako leto na svečani seji Senata MF ob koncu
leta.
11. člen
Medicinska fakulteta podeli Lavričevo priznanje prvič v letu 1997.

prof. dr. Dušan Šuput, dr.med.
Dekan ULMF

