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Na podlagi 63. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ, 65/17, 49/20 - 
ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 13/2021 – skl. US) in skladno z 
Aktom o oblikah neposredne pedagoške obveznosti Univerze v Mariboru ter Merili za zmanjšanje 
neposredne pedagoške obveznosti Univerze v Mariboru sta Senat Univerze v Mariboru na 
_________seji dne _________ ter Upravni odbor Univerze v Mariboru na _________ seji dne 
_________ sprejela v enakem besedilu naslednje 

Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje dela visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev  
Univerze v Mariboru  

A5/2005 – 2 BB 
 

1. člen  

V Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005 – 2 
BB  s spremembami in dopolnitvami se dopolni tretji odstavek 1. člena tako, da odslej glasi: 

»2. Posredno pedagoško delo obsega:  

-          priprave na pedagoški proces in s pedagoškim delom povezana administrativna opravila,  

-      razvoj predmetov s spremljanjem razvoja strokovnega področja in s pripravo učnih načrtov, 
učbenikov ter študijskih gradiv,  

-          preizkus usposobljenosti in umetniške nadarjenosti,   

-          vse oblike preverjanja znanja,   

-          diplome,   

-          seminarske naloge,   

-          tutorstvo,   

-          mentorstvo,   

-          terensko delo,   

-          konzultacije, govorilne ure,   

-          priprava, spremljanje in vrednotenje pedagoške prakse,   

-          vodenje (skrbništvo) študijskih programov ter spremljanje in zagotavljanje njihove kakovosti,  

-          izvajanje izbirnosti na UM, 

 -         koordiniranje skupnih študijskih programov, 

-          koordiniranje mednarodnih izmenjav.«. 
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2. člen  

V Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005 – 2 
BB  s spremembami in dopolnitvami se spremeni drugi odstavek 12. člena tako, da odslej glasi: 

»Delavec, zaposlen na Univerzi v Mariboru, ki doseže polno neposredno tedensko pedagoško 
obveznost in polno dodatno tedensko pedagoško obveznost, kakor jo določata prvi in drugi odstavek 
3. člena teh Meril, lahko izjemoma sklene pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo pri istem delodajalcu 
v naslednjem obsegu:  

- docent, izredni in redni profesor za največ 1,2 ure n.p.o. na teden oz. 36 ur n.p.o. na leto;   
- višji predavatelj, predavatelj, lektor za največ 1,8 ure n.p.o. na teden oz. 54 ur n.p.o. na leto; 
- asistent za največ 2 uri n.p.o. na teden oz. 60 ur n.p.o. na leto; 
- učitelj veščin - učitelj tujega jezika, strokovni sodelavec in učitelj veščin 3,2 ure n.p.o. na teden 

oz. 96 ur n.p.o. na leto.  
- drugi visokošolski sodelavci za največ 4 ure n.p.o. na teden oz. 120 ur n.p.o. na leto.  

Docent, izredni profesor, redni profesor, višji predavatelj, predavatelj, lektor, asistent in drugi 
visokošolski sodelavci, zaposleni na Univerzi v Mariboru, se lahko za opravljanje 
znanstvenoraziskovalnega dela izjemoma dopolnilno zaposlijo na Univerzi v Mariboru v obsegu največ 
340 efektivnih ur na leto.«. 

3. člen  

V Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005 – 2 
BB  s spremembami in dopolnitvami se doda nov drugi odstavek 9. člena, ki glasi: 

»Za razbremenitev docenta, izrednega in rednega profesorja, višjega predavatelja, predavatelja in 
lektorja, ki za Univerzo v Mariboru opravlja raziskovalno in razvojno delo zunaj osnovnega 
raziskovalnega in umetniškega ter strokovnega dela morajo biti zagotovljena ustrezna sredstva in če 
zaradi tega ni ovirana izvedba študijskega programa v obsegu in obliki, kot je opredeljeno v 
akreditiranem študijskem programu, v okviru katerega sodeluje«. 

 

4. člen  

V Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005 – 2 
BB  s spremembami in dopolnitvami se doda nov peti odstavek 13. člena, ki glasi: 

» Dekan članice je dolžan s sprejetim letnim načrtom za vsakega delavca na članici posebej seznaniti 
senat članice najkasneje do 31.12. vsako leto«. 

5. člen 
(prehodna in končna določba) 

Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru, 
uporabljajo pa se za izračun obveze od študijskega leta 2020/2021 dalje.   

 

 

Rektor         Predsednik Upravnega odbora 
Univerze v Mariboru      Univerze v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič      ……………………………………… 
 

  


