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Na podlagi 7. člena Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UL (sprejetih 22. 1. 
2009 - v nadaljevanju: Merila UL) je Senat NTF dne 22.10.2009 in 17.12.2009 (spremembe in 
dopolnitve) sprejel 
 

Merila za vrednotenje dela visokošolskih u čiteljev in 
sodelavcev Naravoslovnotehniške fakultete  
 

I. 
 

Na podlagi 7. člena, v povezavi s 4. in 5. členom Meril UL se za ugotavljanje obsega neposredne 
pedagoške obveznosti v akreditiranih študijskih programih NTF I. in II. stopnje,   upoštevajo vrednosti, 
določene v  Merilih za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Naravoslovnotehniške 
fakultete ( v nadaljevanju Merila NTF). 

II. 
 
Polna (100 %) letna neposredna pedagoška obveznost (v nadaljevanju NPO) docenta, izrednega 
profesorja in rednega profesorja znaša 180 ur, predavatelja, višjega predavatelja in lektorja pa 270 ur. 
Ura predavanj in/ali seminarja se ne glede na število študentov v skupini, vendar upoštevaje določbe 
točke V., obračuna s faktorjem 1.  
 
Če s polno NPO na rednem študiju I. in II. stopnje ni mogoče izvesti študijskih programov, lahko dekan 
določi dodatno NPO, ki za docenta, izrednega profesorja in rednega profesorja znaša največ 60 ur 
letno, za predavatelja, višjega predavatelja in lektorja pa največ 90 ur letno, pri čemer se vsaka ura 
predavanj in/ali seminarja v urah NPO vrednoti enako, kot je to določeno v predhodnem odstavku. 
 
Polna (100%) letna NPO visokošolskih sodelavcev znaša za: 
- asistenta: 300 ur, 
- strokovnega sodelavca: 480 ur, 
- učitelja športne vzgoje: 600 ur, 
- mladega raziskovalca: 60 ur in 
- tehniškega sodelavca:  600 ur. 
  
Če s polno NPO na rednem študiju I. in II. stopnje ni mogoče izvesti študijskih programov, lahko dekan 
določi dodatno NPO, ki znaša za asistenta, strokovnega sodelavca, učitelja športne vzgoje ter za 
tehniškega sodelavca največ po 120 ur letno. 
Pri predmetih z umetniško vsebino: Oblikovanje, tekstilij in Oblikovanje oblačil je v skupinah pri vajah 7 
študentov in se upošteva 75% fonda ur. 
 

III. 
 

Ostale oblike NPO, navedene v 2. alineji 2. odstavka 7. člena univerzitetnih meril, se vštevajo v polno 
letno neposredno pedagoško obveznost, pri čemer se upošteva neposredna pedagoška obveznost 
glede na delovno mesto pedagoškega delavca. 
 
Ker fakulteta načeloma vse  te  oblike podpira, se lahko nagrajevanje in vrednotenje  le-teh opredeli s 
posebnim aktom, ki mora prvenstveno upoštevati razpoložljivi obseg finančnih sredstev. 
 

IV. 
 

Manjše število študentov v skupinah pri vajah opredeli senat fakultete na predlog dekana za vsak 
predmet posebej, glede na veljavne predpise o varnosti pri delu in tehnične možnosti ter druge 
posebnosti pri izvedbi vaj.  
Seznam predmetov z manjšim številom študentov pri vajah je priloga teh Meril.  
 
Skupine študentov na vajah se oblikujejo v skladu s Sklepom o normativih in standardih za izvajanje 
izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu (Ur. l. RS št. 39/92). 
 
Zadnja skupina pri vajah se vrednoti skladno s pravilom iz točke V. teh Meril. 
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V. 
 

Za predavanja pri predmetih, kjer je študentov manj kot 10 in več kot 4 in za zadnjo skupino na vajah, 
ki ni polna  od predpisanega števila, ki ga opredeli senat fakultete, se obračun obsega tega dela 
sorazmerno zmanjša.  
 
Če je pri predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, se predavanja nadomestijo s konzultacijami, pri 
čemer se visokošolskemu učitelju prizna na vpisanega študenta 3 ure NPO na leto. 

 
VI. 

 
Obseg NPO pri vajah, ki jjh izvede visokošolski učitelj z nazivom docent, izredni ali redni profesor, se 
obračuna skladno z  2. alineo 1. odstavka 7. člena univerzitetnih meril.  

 
Obseg NPO pri vajah, ki jjh izvede visokošolski učitelj z nazivom  predavatelj ali višji predavatelj, se 
obračuna skladno s 3. alineo 1. odstavka 7. člena univerzitetnih meril.  
 
Obseg NPO pri vajah, ki jjh izvede lektor ali visokošolski sodelavec, se obračuna skladno s 4. alineo 1. 
odstavka 7. člena univerzitetnih meril.  
 
Visokošolskemu učitelju ki je zaposlen na delovnem mestu asistenta, poleg vaj pa tudi predava, se ure 
predavanj obračunajo v višini izhodiščne plače učitelja, za katerega ima naziv.  

 
VII. 

 
V skladu z drugim odstavkom 6. člena Meril UL se pedagoške in druge obveznosti visokošolskega 
učitelja ali sodelavca določijo z njegovim osebnim letnim načrtom dela, ki ga podpišejo visokošolski 
učitelj oz. sodelavec, predstojnik oddelka in dekan fakultete. Osebni letni načrt dela je podlaga za 
obračun plače. 

VIII. 
 

Priprava študijskega gradiva, ki je po drugi alineji 2. člena Meril UL eden od elementov posrednega 
pedagoškega dela, na  NTF obsega:  
- pripravo interne publikacije, ki vsebuje študijsko snov, oblikovano v skladu in na podlagi študijskega 
  programa ter ni recenzirano in ni lektorirano ter zato ni klasificirano pri NUK (nima ISBN),  
- pripravo računalniške projekcije predavanj/seminarjev in vaj,  
- pripravo prosojnic  
- organizacijo in vodenje e-učilnice. 
 

IX. 
 

Temeljno vodilo pri oblikovanju meril je razpoložljivi obseg finančnih sredstev, zato se merila lahko 
spremenijo, ko se spremeni obseg teh sredstev. Spremembe se lahko uvedejo tudi za posamezni 
oddelek, ko jih potrdi in sprejeme Senat NTF. 
 
Spremembe in dopolnitve Meril NTF sprejema Senat NTF na podlagi predloga dekana fakultete, 
Komisije za dodiplomski študij  ali Komisije za plače. 
 

X. 
 
Ta merila pričnejo veljati, ko jih sprejme Senat fakultete, uporabljati pa se začnejo s študijskim letom 
2009/2010. Prvi obračun plače po teh Merilih se izvede s 1. 1. 2010. 
 
Z dnem začetka uporabe Meril NTF prenehajo veljati Merila za vrednotenje dela visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev NTF, ki jih je sprejel Senat NTF dne  18.11.2004. 
 
 
 
Ljubljana, 22.12.2009                             Dekan NTF: 
 
                               izr. prof. dr. Jakob Likar  


