
Na podlagi 103. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL FKKT) z dne 21. 6. 2019, je Upravni odbor 
UL FKKT, na svoji 5. K seji dne 22. 4. 2022, sprejel naslednje 

Spremembe Pravil materialnega in finančnega poslovanja UPB15

1. člen
V Pravilniku o materialnem in finančnem poslovanju UPB15, se poglavje B.I.1.3.1. Kriteriji za 
finančno vrednotenje dela na doktorskem študiju spremeni tako, da se po novem glasi:

» B.I.1.3.1. Kriteriji za finančno vrednotenje dela na doktorskem študiju

Visokošolskemu učitelju, ki dela na doktorskem študiju, pripada posebno plačilo za to delo. 

Način izplačila aktivnosti na doktorskem študiju: 
- Izplačila se izvedejo na koncu študijskega leta po oddaji poročila na poziv Referata za 

doktorski študij (konzultacije, predavanja, izpiti, sodelovanje v komisiji pri predstavitvi 
osnutka teme v  1. letniku, vodenje uvajalnega seminarja, vodenje strokovnega 
izpopolnjevanja).

- Izplačilo po zagovoru doktorske disertacije (mentorstvo, sodelovanje v Komisiji za 
spremljanje doktorskega študenta KSDŠ). V primeru spremembe mentorstva ali članstva 
v KSDŠ se izplača sorazmeren delež. 

- Izplačilo po izpisu študenta – če študent študij prekine (mentorstvo, somentorstvo, 
sodelovanje v KSDŠ glede na dejansko opravljene obveznosti). Ob izpisu sredi šolskega 
leta se upošteva ustrezen delež.

- Izplačilo po tem, ko je tema zapadla in študent ni zagovarjal doktorske disertacije ter ni 
zaključil študija (mentorstvo, somentorstvo, sodelovanje v KSDŠ glede na dejansko 
opravljene obveznosti). 

Članom KSDŠ iz drugih fakultet ali iz tujine se delo na doktorskem študiju obračuna in izplača 
takoj po opravljenem delu. 

Članom KSDŠ iz tujine se povrnejo stroški poti (letalski prevoz in ostali načini prevoza) in 
namestitve do višine 800 EUR skupaj za vse obiske. Dnevnice se ne izplačujejo. Honorar se izplača 
v višini, kot je določena v naslednjem odstavku. 

Delo pedagoških delavcev, ki sodelujejo pri izvajanju doktorskega študija, se finančno vrednoti po 
naslednjem ceniku (bruto bruto vrednosti):

mentorstvo študentom pri doktorskem  študiju (na študenta/leto) 600,00 EUR
mentorstvo študentom pri doktorskem študiju ob somentorju
 (na študenta/leto) 360,00 EUR

somentorstvo študentom pri doktorskem študiju (na študenta/leto) 240,00 EUR
predavanja pri obveznem predmetu v trajanju 30 ur 2500,00 EUR



predavanja pri izbirnem predmetu  v trajanju 30 ur (najmanj 6 
študentov) 1800,00 EUR

individualne konzultacije namesto predavanj pri izbirnem predmetu po 
5 ur na študenta za največ 5 študentov (na študenta) 300,00 EUR

vodenje uvajalnega seminarja 300,00 EUR
izpit pri obveznem ali izbirnem predmetu (eno opravljanje izpita) 20,00 EUR
vabljeno predavanje* 150,00 EUR
članstvo v komisiji za javno predstavitev raziskovalnih izhodišč za 
doktorsko disertacijo pred vpisom v 2. letnik 100,00 EUR

članstvo v KSDŠ – predsednik** 600,00 EUR
članstvo v KSDŠ – član** 450,00 EUR
vodenje javnega zagovora doktorske disertacije 20,00 EUR

*do stroška niso upravičeni pedagoški delavci, ki so v delovnem razmerju na UL FKKT.  
**v primeru spremembe v sestavi KSDŠ v obdobju med predstavitvijo dispozicije doktorske 
disertacije in predstavitvijo rezultatov doktorske disertacije, se članu, ki je bil vključen v komisiji 
samo pri predstavitvi  dispozicije prizna 1/3 stroškov dela, članu, ki je bil vključen le pri 
predstavitvi rezultatov in javnem zagovoru pa 2/3 stroškov dela.

Zgornji cenik začne veljati za delo s študenti prvič vpisanimi v doktorski študijski program v 
študijskem letu 2022/23. 

Delo pedagoških delavcev s študenti, ki so bili v doktorski študijski program prvič vpisani pred  
študijskim letom 2022/23, se finančno vrednoti na naslednji način:

vabljeno predavanje (2 šolski uri) 15 točk
mentorstvo  študentom pri doktorskem  študiju (75 ur na študenta  na leto) 75 točk
mentorstvo študentom pri doktorskem študiju ob somentorju (45 ur na 
študenta/leto)

45 točk

somentorstvo študentom pri doktorskem študiju  (30 ur na študenta na leto) 30 točk
predavanja pri izbirnem predmetu (najmanj 6 študentov) v trajanju 30 ur 107 točk
individualne konzultacije namesto predavanj pri izbirnem predmetu po 
5 ur na študenta za največ 5 študentov (na študenta)

36 točk

izpit pri izbirnem predmetu (1 ura na študenta/eno opravljanje izpita) 1 točka
vodenje uvajalnega seminarja (10 ur/študenta) 10 točk
vodenje strokovnega izpopolnjevanja (10 ur/študenta) 10 točk
članstvo v komisiji za javno predstavitev raziskovalnih izhodišč za 
doktorskodisertacijo pred vpisom v 2. letnik (2 uri na študenta/člana komisije)

2 točki

članstvo v komisiji za oceno primernosti teme doktorske disertacije (8 ur na 
študenta/člana komisije)

8 točk

članstvo v komisiji za oceno doktorske disertacije (10 ur na študenta/člana 
komisije)

10 točk

članstvo v komisiji za zagovor doktorske disertacije (2 uri na študenta/člana 
komisije)

2 točki

predavanja pri obveznem predmetu v trajanju 30 ur 120 točk
izpit pri obveznem predmetu  (1 ura na študenta/eno opravljanje izpita) 1 točka

Vrednost točke, ki jo je določil Upravni odbor UL FKKT, je 10,59 EUR.«



Prehodna in končna določba

2. člen
Spremembe začnejo veljati s šolskim letom 2022/2023 in se objavijo na spletni strani.

Prof. dr. Matjaž Krajnc,
Predsednik UO UL FKKT
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