
Na podlagi 6. člena Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru 
št. A5/2005 - 2BB (in sprememb Meril objavljenih v Obvestilih UM št. XXVII-2-2009 in št. XXVII-7-2009) 
in sklepa 26. redne seje Upravnega odbora Univerze v Mariboru z dne 30. 1. 2020 sta Poslovodni odbor 
Fakultete za naravoslovje in matematiko na svoji 4. izredni seji dne 21. 02. 2020 in Senat Fakultete za 
naravoslovje in matematiko  Univerze v Mariboru na 16. redni dne 25. 2. 2020 sprejela 

Spremembe in dopolnitve 
Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Fakultete za naravoslovje in 

matematiko Univerze v Mariboru 
(Merila za vrednotenje dela FNM UM) 

1. člen
Spremeni se 4. člen, tako da se glasi: 
» NPO, ki se vrednoti s temi Merili, obsega predavanja, seminarje, vaje in druge oblike neposrednega
pedagoškega dela s študenti 1. in 2. stopnje, pri čemer je ena ura enakovredna eni enoti neposredne
pedagoške obveznosti (NPO).

Vrednotenje NPO pri izbirnih predmetih se izvede tako, da število enot NPO za izvedbo izbirnih 
predmetov ne presega števila ur pri enojni izvedbi predmetov na posameznem študijskem 
programu.« 

2. člen
Črta se 4. odstavek 5. člena. 

3. člen
Doda se 21. člen, ki se glasi: 

» V prehodnem obdobju, študijskih let 2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022, se korigira faktorizacija,
ki jo je do spremembe določal 4. člen meril:

- 1 ura predavanj (najmanj 10 vpisanih študentov)       1 enota NPO  

- 1 ura predavanj (manj kot 10 vpisanih študentov)        št. štud. X 0,1 enot NPO 

- 1 ura predavanj (od 70 do 120 vpisanih študentov)   1+(št. štud. -70) x 0,004 enot NPO 

- 1 ura predavanj (več kot 120 vpisanih študentov)       1,20 enot NPO 

- 1 ura seminarjev in vaj (najmanj 10 vpisanih študentov)        1 enota NPO  

- 1 ura seminarjev in vaj (manj kot 10 vpisanih študentov)   št. štud. X 0,1 enot NPO 

Faktorizacija se korigira na način: 

1. Za visokošolske sodelavcev – se delo v obračunskem letu 2020 (za obdobje 1.1.2020 do
31.12.2020) vrednoti na način, da se odpravijo faktorji, manjši od ena.

2. Za visokošolske učitelje – vrednoti na način:

- Za delo v obračunskem letu 2020 (za obdobje 1.1.2020 do 31.12.2020) – se odpravijo faktorji
manjši od 0,6,

- Za delo v obračunskem letu 2021 (za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021) – se odpravijo faktorji
manjši od 0,8,

- Od 1.1.2022 se odpravijo faktorji manjši od ena,



ob tem, da se ne sme prekoračiti maksimalne obremenitve v skladu z normativom iz 63. člena Zakona 
o visokem šolstvu.«

4. člen
Te spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje dela FNM UM začnejo veljati po prejemu soglasja 
Senata Univerze v Mariboru, uporabljajo pa se za študijsko leto 2019/2020. 

dekan 
Fakultete za naravoslovje in matematiko 

Univerze v Mariboru 
 izr. prof. dr. Mitja Slavinec 

Spremembe in dopolnitve Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev FNM so bile 
potrjene na 9. redni seji Senata UM dne 26.5.2020.
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