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Študentski svet
UL Medicinske fakultete

Študentski svet UL MF je na 6. redni seji, dne 26. marca 2018, na podlagi Pravilnika o organizaciji
Študentskega sveta Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani sprejel

PRAVILNIK O PRIZNANJU VALENTINE KOBE
1. člen
Splošno
(1) Ta pravilnik ureja pravila in postopke za podelitev Priznanja Valentine Kobe (v nadaljevanju:
priznanje).
(2) Priznanje je poimenovano po profesorici anatomije Valentini Kobe, prvi predstojnici Inštituta
za anatomijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani.
(3) Priznanje se podeljuje osebam, ki so v preteklem študijskem letu najbolje sodelovale pri
vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.
(4) Postopek oddaje predlogov ter izbire oziroma odločanja je tajen do končne odločitve o
podelitvi priznanja.
(5) Ta pravilnik je podakt Pravilnika o organizaciji Študentskega sveta Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani.
2. člen
Priznanje
(1) Študentski svet vsako študijsko leto podeli do dve priznanji za preteklo študijsko leto.
3. člen
Kandidati
(1) Kandidati morajo v vsaj dveh preteklih študijskih letih sodelovati pri vključevanju študentov v
klinični del študija medicine ali dentalne medicine.
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(2) Kandidati za priznanje so lahko učitelji oziroma asistenti UL MF ali druge osebe, ki kako
drugače sodelujejo pri vključevanju študentov v klinični del pouka na UL MF.
(3) Kandidatu lahko študentski svet podeli priznanje večkrat, vendar ponovno ne prej kot v dveh
letih.
(4) Kandidatom, ki so v zadnjih 5 letih prejeli negativno mnenje ali pozitivno mnenje s pridržkom
študentskega sveta o pedagoškem delu, študentski svet priznanja ne sme podeliti.
4. člen
Predlog kandidatov
(1) Kandidate za podelitev priznanja lahko predlagajo: svetnik študentskega sveta, skupina vsaj 5
študentov UL MF, dekan ali predstojniki organizacijskih enot.
(2) Obrazloženi predlog mora biti oddan na način in v roku, ki ga določi vodstvo študentskega
sveta. Vodstvo študentskega sveta pripravi ustrezen obrazec.
(3) Predlagatelj mora v predlogu ustrezno obrazložiti in izkazati kandidatovo aktivno ter uspešno
vlogo pri vključevanju študentov v klinični del študija medicine ali dentalne medicine.
5. člen
Postopek izbire
(1) Predsednik študentskega sveta v oktobru vsakega študijskega leta pripravi in objavi poziv za
oddajo predlogov za podelitev priznanja.
(2) Rok za oddajo predlogov ne sme biti krajši kot 14 dni.
(3) Predsednik študentskega sveta imenuje tričlansko komisijo, ki v roku 3 dni od poteka roka za
oddajo predlogov pregleda veljavnost prispelih predlogov.
(4) Predlogi so veljavni, če so oddani v skladu s tem pravilnikom in pozivom za oddajo predlogov.
Če predlog ni veljaven, ga komisija z obrazložitvijo zavrže.
(5) Veljavne predloge predsednik poda v obravnavo študentskemu svetu.
(6) Študentski svet mora o podelitvi priznanja odločati najpozneje do konca novembra.
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6. člen
Odločanje
(1) Odločanje poteka v dveh krogih.
(2) Odločanje v prvem krogu poteka tako, da so vsi predlagani kandidati zapisani na glasovnici.
Svetniki na glasovnici obkrožijo vse kandidate, za katere menijo, da so primerni za podelitev
priznanja.
(3) V drugi krog se uvrstijo vsi kandidati, ki so v prvem krogu prejeli glasove več kot polovice vseh
svetnikov.
(4) Če se v drugi krog ne uvrsti noben kandidat, študentski svet priznanja ne podeli.
(5) Če se v drugi krog uvrsti en kandidat, študentski svet odloči, ali bo priznanje kandidatu podelil.
Priznanje se kandidatu podeli, če se s tem strinja več kot polovica vseh svetnikov.
(6) Če se v drugi krog uvrstita dva kandidata, študentski svet za vsakega kandidata posebej odloči,
ali mu bo priznanj podelil. Priznanje se kandidatu podeli, če se s tem strinja več kot polovica
vseh svetnikov.
(7) Če se v drugi krog uvrstita več kot dva kandidata, študentski svet izvede glasovanje, s katerim
odloči, katerima kandidatoma bo podelil priznanje. Vsak svetnik lahko na glasovnici izbere
največ dva kandidata. Priznanje se podeli kandidatoma, ki sta prejela največ glasov.
(8) Če je število glasov kandidatov na drugem in nadaljnjih mestih izenačeno, predsednik izmed
kandidatov z enakim številom glasov izbere kandidata, za katerega predlaga, da se mu podeli
priznanje. Študentski svet podeli priznanje temu kandidatu, če se s tem strinja več kot polovica
vseh svetnikov. Če študentski svet kandidatu priznanja ne podeli, glasuje o preostalih
kandidatih z izenačenim številom glasov po abecednem vrstnem redu priimkov.
(9) Če tako odloči vodstvo študentskega sveta ali to predlagajo vsaj trije svetniki, lahko študentski
svet z anketo preveri mnenje študentov o kandidatih, o katerih odloča. Anketo pripravi vodstvo
študentskega sveta.
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7. člen
Pritožba
(1) Odločitev študentskega sveta je dokončna.
(2) Pritožba na odločitev študentskega sveta ni mogoča.
8. člen
Podelitev priznanja
(1) Predsednik o odločitvi študentskega sveta v največ 3 dneh po odločitvi o prejemnikih priznanja
obvesti dekanat in študente UL MF.
(2) Priznanje se praviloma podeli na skupni slavnostni seji senata in akademskega zbora v
decembru vsako študijsko leto. Pri podelitvi sodelujeta predsednik študentskega sveta in dekan.
(3) Prejemnik priznanja prejme listino z napisom »Priznanje Valentine Kobe«, kratko
obrazložitvijo in podpisom predsednika študentskega sveta.
9. člen
Spremembe pravilnika
(1) Spremembe tega pravilnika lahko predlaga vodstvo študentskega sveta, vsaj 3 svetniki
študentskega sveta ali dekan.
(2) Spremembe pravilnika se posredujejo amandmajsko.
(3) O spremembi tega pravilnika odloča študentski svet, sprememba je sprejeta, če zanjo glasujeta
več kot dve tretjini vseh svetnikov.
10. člen
Izvrševanje pravilnika
(1) Za izvrševanje tega pravilnika je odgovorno vodstvo študentskega sveta.
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11. člen
Veljavnost pravilnika
(1) Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme študentski svet, in se z njim seznani Senat UL MF.
(2) S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o Priznanju Valentine Kobe, ki ga je
sprejel študentski svet na 5. redni seji, 24. februarja 2018.
(3) Postopek za podelitev priznanja za študijsko leto 2016/2017 se ne glede na določbe 5. in 8.
člena tega pravilnika izjemoma prične v aprilu 2018 in podeli na seji Senata UL MF v juniju
2018.

Anka Uršič
podpredsednica
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete

Klemen Petek
predsednik
Študentskega sveta
UL Medicinske fakultete

predsednik Senata UL MF
prof. dr. Igor Švab, dr. med.
dekan
UL Medicinske fakultete
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