
•  Na podlagi 24. in 42.0ena Zakona o visokem šolstvu (Ur.I.RS, št. 67/93, 59/07), 69. in 82. člena 
Statuta Univerze v Ljubljanl, sprejetega dne 21.12. 2004 (Ur. l. RS št. 812005) ter 21. in 75. člena 
Pravil o organizace in delovanju Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete z dne 06.11.2013, je 
dekan, po predhodni obravnavi na Upravnem odboru UL PEF, dne 04.12.2013 sprejel 

PRAVILNIK 
0 SREDSTVIH ZA SPODBUJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA, UMETNIŠKEGA IN 

STROKOVNEGA DELA ZAPOSLENIH 

l. NAMEN SREDSTEV ZA SPODBUJANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA, 
UMETNIŠKEGA IN STROKOVNEGA DELA ZAPOSLENIH 

člen 

V tem Pravilniku uporabljena moška slovnična oblika velja nevtralno za ženske in moške. 

člen 

Sredstva so namenjena spodbujanju znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela •zaposlenih na UL PEF in so utemeljena in opredeljena v programu znanstveno-
raziskovalnega In umetniškega dela Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete in v letnem 
delovnem načrtu. 

3. člen 

Sredstva za spodbujanje znanstvena-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela lahko 
koristjo zaposleni, ki so na UL PeF v rednem delovnem razmegu, imajo najmanj polovično 
neposredno tedensko obveznost in opravljajo znanstveno-raziskovalno. umetniško all strokovno 
delo, skladno s sprejetim programom dela fakultete. 

0 upraečenosti visokošolskih učiteljev, sodelavcev in strokovnih delavcev, kl niso na seznamu 
upravičencev R prejšnjega odstavka in opravljajo znanstveno-raziskovalna, umetniško ali 
strokovno delo na UL PEF do sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega 
in strokovnega dela zaposlenih, presodi dekan UL PEF na podlagi indiedualnevlog 
raziskovalnega, umetniškega in strokovnega načrta dela kandidata in letnega  programa 

 ekandidata,  d  ela   u_  

PEF. 

člen 

Sredstva za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega In strokovnega dela 
zaposlenih odobri enkrat letno na predlog dekana Upravni odbor UL PEF (v nadaljnjem besedilu: 
U0 UL PEF). 

Sredstva za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega In strokovnega dela 
zaposlenih posameznemu prosilcu in/ali skupini prosilcev odobri dekan UL PEF na podlagi 
pisnega poročila, ki ga priprae Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost UL 
PEF. 

člen 

Upravičenci do sredstev za spodbujanje znanstveno raziskovalnega, umetniškega in SPOROVnega 
dela po tem pravilniku smejo ta sredstva porabit za plačilo materialnih stroškov preliminarnih 
študij, katerih prvenstveni namen je pridobiti spoznanja, ki bodo podlaga za prijavo na razplse za 



domače in mednarodne projekte. za  plačilo materialnih stroškov manjših raziskovalnih proj ktov, 
ki so pomembni za razvoj raziskovalnih področij, ki jih goji UL PEF, za plačilo stroškov udeležbe 
na strokovnih oz. znanstvenih posvetih, sestankih. konferencah ipd., na katerih sodelujejo s 
svojlm prispevkom, za plačilo stroškov prevodov znanstvenih prispevkov, ki bodo poslani v 
objavo v tuje znanstvene revije in v mednarodne znanstvene monografije za sofinan iranje 
mednarodne izmenjave ipd. Namen uporabe sredstev za spodbujanje znan tveno 
raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela UL PEF je natančneje opredeljen v vsak letnih 
razpisih, ki jih oblikuje Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost UL PEF, Izda 
pa dekan UL PEF. 

6. člen 

Visokošolskim sodelavcem, ki so vsaj za polovični delovni čas v delovnem razmerju na UL PEF 
in so vpisani v doktorski študij, se tz sredstev za spodbujanje znanstveno raziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela zaposlenih lahko sofinancira šolnina za doktorski študij, v 
kolikor UO UL PEF za ta namen nameni sredstva. Visokošolski sodelavci lahko ta sredstva 
prejemajo dokler pri študiju redno napredujejo in sodelujejo v raziskovalnih projektih oz. pri 
umetniškem delu na UL PEF, Sredstva lahko uporabijo izključno za plačilo šolnine. 

t. člen 

Sredstva iz tega pravilnika so namenska in njihova poraba je dovoljena le v skladu s sprejetim 
programom. Posamezni upravičenci so dolini zagotoviti skladnost individualne porabe sredstev 
glede na program oziroma napoved porabe sredstev, to skladnost pa preverja tudi 
računovodstvo_ 

V primeru, da računovodstvo ugotovi odstopanje dejanske porabe od načrtovane, plačila ne 
izvede, o zavrnitvi izplačila sredstev za spodbujanje znanstveno raziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela zaposlenih pa obvesti predlagatelja ter vodstvo fakultete, 

8. člen 

Sklepe o morebitni utemeljeni spremembi namembnosti porabe sredstev za spodbujanje 
znanstveno raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela zaposlenih sprejerna dekan UL 
PEF na predlog Komisije Za znanstveno raziskovalno In umetniško dejavnost UL PEF. 

II. UPRAVIČENCI 
9. člen 

Upravičenci do sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela zaposlenih po teni pravilniku so: visokošolski učitelji, sodelavci In strokovni delavci, kl so v 
rednem delovnem razmerju na 111_ PEK imajo najmanj polovično neposredno tedensko 
obveznost in opravljajo znanstveno-raziskovalno, umetniško oz. strokovno delo, skladno s 
sprejetim programom. 

III. VIRI SREDSTEV 
10. člen 

Vir sredstev je sklad sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega In 
strokovnega dela zaposlenih, ki ga sestavljajo sredstva, pridobljena iz tržne dejavnosti UL PEF. 
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Sredstva oblikuje na predlog dekana U0 UL PEF v finančnem načrtu glede na vsakoletno število 
vpisanih študentov/udeležencev na izrednem študiju (prvostopenjski, drugostopenjski in 
tretjestopenjski študijski program) in v programih Izpopolnjevanja. 

IV. PODLAGA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA SPODBUJANJE ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNEGA, UMETNIŠKEGA IN STROKOVNEGA DELA ZAPOSLENIH 

člen 

Ta praNinik je podlaga za dodeljevanje sredstev za spodbujanje znanstveno raziskovalnega, 
umetniškega in strokovnega dela zaposlenih. 

Sredstva se dodeljujejo letno, ko so znana sredstva, ki jih UL PEF dobi iz trzne dejavnosti 
(šolnina Izrednega študija prvostopenjskih, drugostopenjskih in tretjestopenjskih študijskih 
programov ter programov izpopolnjevanja). 

člen 

Za pridobitev sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela zaposlenih iz tega pravilnika velja, da se je potrebno plavit) na razpis, ki ga oblikuje 
Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost UL PEF. 

člen 

Obrazci za dodelitev sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in 
strokovnega dela zaposlenih so sestavni del razpisa. 

člen 

Načrt porabe sredstev za spodbujanje znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega 
dela zaposlenih sprejme Komisija za znanstveno raziskovalno In umetniško dejavnost UL PEF. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

člen 

Pravilnik je obravnaval in k njegovim določbam podal solasje Upravni odbor UL PEF na svoji 1. 
seji dne 4. 12. 2013. 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem 4 12.2013. 

člen 

Določila tega pravilnika razlaga organ, ki ga je sprejel oziroma drug organ, določen z zakonom, 
kolektivno pogodbo, pravnim aktom Univerze ali fakultete, s svojimi sklepi. Tako sprejeti sklepi so 
sestavni del pravilnika. 



17. člen 

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat Unlverze v Ljubljani Pedagoške 
fakultete. 

V primeru, da pravilnik ne vsebuje posameznih določb oziroma rešitev (pravna praznina) ali so 
njegove določbe v nasprotju z določbami zakonov oz. podzakonskih aktov, se uporabljajo 
neposredno zakonske oz. podzakonske določbe, pravilnik pa se v določbah, ki niso več  v skladu 
z 

 
veljavno zakonodajo, z le to uskladi. 

Ljubljana, 04.12.2013 
Dekan fakultete 
izr. prof. dr. Janez Krek 
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