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Na podlagi 77. in 249. tlena Statuta Univerze v Ljubljani je Senat Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo na svoji 9. seji dne 23. junija 2006 sprejel in spremenil ter dopolnil na 14. 
seji dne 16. januarja 2009, na 10. seji dne 18. junija 2010, na 20. seji dne 22. junija 2011, na 
30. seji dne 15. junija 2012 , na 9. seji dne 20. junija 2014, na 15. seji dne 20. februarja 2015 
sprejel ter na 16. seji, dne 20. marca 2015 spremenil 

Pravilnik 
o podeljevanju pohval in nagrad studentom UL FKKT 

in nagrad ter priznanja Maksa Samca, 
precisceno besedilo 4 (PNP UL FKKT, PB4), 

kot sledi: 

1, elen 

Spremeni se 19. elen Pravi lnika 0 podeljeljevanju pohval in nagrad studentom UL 
FKKT in nagrad ter priznanja Maksa Samca, precisceno besedilo 4 (PNP UL FKKT, 
PB4) - v nadaljevanju: pravilnik) tako, da poslej glasi : 

Nagrada Maksa Samca za doktorsko disertacijo sestoji iz listine z letnico podelitve 
nagrade ter imenom in priimkom nagrajenca, in iz srebrnega cast neg a znaka Maksa 
Samca. 

2, elen 

Spremeni se 24. clen pravilnika tako, da poslej glasi : 

Nagrada sestoji iz listine z letnico podelitve nagrade ter imenom in priimkom 
nagrajenca in iz materialne nagrade. Ce je nagrajena skupina, vsak od clanov 
sku pine prejme svojo listino. Visina materialne nagrade je dolocena v Pravilih 
materialnega in financnega poslovanja UL FKKT. 

3. elen 

Dolocbe pravilnika, ki s temi spremembami niso bile spremenjene, ostanejo se 
naprej v veljavi. 



4. elen 

Te spremembe in dopolnitve pravilnika zacnejo veljati naslednji dan , ko jih sprejme 
Senat UL FKKT. 


