
                   

 
Dekan Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na podlagi 3. točke 
prvega odstavka 70. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 4/17 in spremembe), 
9. člena Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
Univerze v Ljubljani z dne 4. 1. 2018, po predhodnem soglasju Senata UL FKKT z dne 19. 6. 
2020, in soglasju Senata Univerze v Ljubljani z dne 22. 9. 2020 ter potrditvi rektorja, sprejemam  
 

 
Pravilnik o spremembah Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev UL FKKT (PDPOVUS FKKT) 
 

1. člen 

 
4. člen Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL FKKT 
se spremeni tako, da se glasi:  

 
4. člen  
Število študentov v skupinah pri laboratorijskih vajah je 15. Zadnja skupina se vrednoti enako kot 
predhodna, če je v njej najmanj 10 študentov. Največje število študentov v skupini je 20.  
Kadar je skupno število študentov manjše od 55 (do vključno 54 študentov), se razporeditve v skupine 
izvedejo na naslednji način:  

- 6 do 20 študentov se razporedi v eno skupino, 

- 21 do 36 študentov se razporedi v dve skupini, 

- 37 do 54 študentov se razporedi v tri skupine. 

Če je pri laboratorijskih vajah le ena skupina, se izvajalcu prizna 100 % opravljenih ur, če je v skupini 
najmanj 6 študentov.  
Seminarske vaje se izvajajo v skupinah po 30 študentov, zadnja skupina se vrednoti enako kot 
predhodne, če je v njej najmanj 20 študentov. Če je pri seminarskih vajah le ena skupina, se izvajalcu 
prizna 100 % opravljenih ur, če je v skupini najmanj 10 študentov.  
Športna vzgoja se izvaja v skupinah po 20 študentov. Zadnja skupina se vrednoti enako kot predhodne, 
če je v njej najmanj 14 študentov.  
Izjema so ure NPO izvajalcem laboratorijskih in seminarskih vaj na študijskem programu MŠP – 
Kemijsko izobraževanje vrednotijo: - 100 % opravljenih ur za skupino pri laboratorijskih in 
seminarskih vajah, ki ima od 5 do 15 študentov.  
Če asistent UL FKKT izvaja laboratorijske in/ali seminarske vaje pri predmetih študijskih programov 
drugih članic UL, se pri obračunu upoštevajo merila naročnika. 
 »Za predmet Praktično usposabljanje se visokošolskemu učitelju – izvajalcu predmeta na posameznem 
študijskem programu prizna 10 ur NPO v posameznem študijskem letu.« 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

2. člen 

»Ta prememba pravilnika začne veljati z dnem sprejema in se uporablja od 1. 10. 2020 dalje (od 

študijskega leta 2020/2021 dalje). Objavi se na intranetni strani oz. sharepointu fakultete.  

Pravilnik se uporablja do preklica soglasja Senata UL k pravilniku ali do spremembe pravilnika 

univerze.« 
 
 
 



 
POTRDITEV REKTORJA  
V skladu z 9. členom Pravilnika o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev 
Univerze v Ljubljani, z dne 4. 1. 2018, potrjujem ta pravilnik. 
 
 
 
 
Datum:                                                                                   _______________________ 
                                                                                               prof. dr. Igor Papič, rektor UL 
 
 
 
Številka: 
Datum:        _______________________ 
        prof. dr. Jurij Svete, dekan UL FKKT 
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