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Na podlagi 38. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 51/15 – uradno 

prečiščeno besedilo, 63/16, 2/17 in 31/17), 142. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list 

RS št. 21/13, 78/13 popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17-odl. US, ZDR – 1) in 

63. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 32/12-UPB7 in spremembe; ZViS) je 

Senat Univerze na Primorskem na 21. redni seji, dne 12. 7. 2017 sprejel 

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje dela pedagoških 

delavcev ter raziskovalcev Univerze na Primorskem 

 

 

1. člen 

 

V Pravilniku za vrednotenje dela pedagoških delavcev ter raziskovalcev Univerze na 

Primorskem (št. 002-12/2011 z dne 15. 6. 2011, spremembe št. 002-16/2011 z dne 13. 7. 

2011,  spremembe št. 002-29/2013 z dne 17. 10. 2013 in spremembe št. 002-2/2014 z dne 19. 

2. 2014 v nadaljevanju: pravilnik) se besedilo 5. člena spremeni, tako da se glasi:  

 

»Pedagoške ure (v nadaljevanju: PU) predstavljajo tedensko obveznost pedagoškega delavca 

v študijskem letu, ki obsega praviloma 30 tednov študijskega procesa.  

 

Tedenska obveznost NPD v času organiziranega študijskega procesa znaša: 
- za docenta, izrednega in rednega profesorja:         6 PU, 
- za višjega predavatelja, predavatelja in lektorja:       9 PU, 
- za asistenta:           10 PU, 
- za strokovnega sodelavca in učitelja veščin :     16 PU, 
- za učitelja veščin športne vzgoje      20 PU. 

 
Če docent, izredni profesor ali redni profesor izvaja seminarje pri jezikovnih predmetih (učenje 
jezika, kjer je v študijskih programih določeno, da jih izvajajo lektorji), znaša njegova tedenska 
obveznost enako kot za lektorja. 
 
Če višji predavatelj, predavatelj ali lektor izvaja seminarske vaje, laboratorijske vaje ali 
terenske vaje, se visokošolskemu učitelju oziroma lektorju pripadajoče pedagoške ure pri 
tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,9. 
 
Če docent, izredni profesor ali redni profesor izvaja seminarske vaje, laboratorijske vaje ali 
terenske vaje, se visokošolskemu učitelju pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti 
NPD vrednotijo s faktorjem 0,5. 
 
Če docent, izredni ali redni profesor izvaja klinične vaje in individualne vaje, se visokošolskemu 
učitelju pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,375. 
 
Če višji predavatelj ali predavatelj izvaja klinične vaje in individualne vaje, se visokošolskemu 
učitelju pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,5625. 
 
Če asistent izvaja klinične vaje in individualne vaje, se visokošolskemu sodelavcu pripadajoče 
pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,625. 
 
Če docent, izredni ali redni profesor izvaja veščinske predmete, se visokošolskemu učitelju 
pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,30.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2151
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2697
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0057
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1714
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20132826
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Če predavatelj ali višji predavatelj izvaja veščinske predmete, se visokošolskemu učitelju 
pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,45.  
 
Če asistent izvaja veščinske predmete, se mu pripadajoče pedagoške ure pri tedenski 
obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,5.  
 
Če strokovni delavec ali učitelj veščin izvaja veščinske predmete iz športne vzgoje, se mu 
pripadajoče pedagoške ure pri tedenski obveznosti NPD vrednotijo s faktorjem 0,8.  

Če asistent, predavatelj ali višji predavatelj, ki ima izvolitev v naziv docenta ali višji naziv, 

izvaja  predavanja na univerzitetnem ali podiplomskem programu, znaša njegova tedenska 

obremenitev enako kot za docenta, to je 180 ur na leto. 

Če asistent, ki ima izvolitev v naziv predavatelja ali višjega predavatelja, izvaja  predavanja na 

visokošolskem strokovnem študijskem programu, znaša njegova tedenska obremenitev 270 

ur na leto. 

Če asistent, s pravico venia legendi et examinandi, izvaja predavanja, znaša njegova tedenska 
obremenitev enako kot za docenta. 
 
Druge oblike izvajanja kontaktnih ur študijskih programov se vrednotijo z enakim faktorjem kot 
seminarske vaje (odvisno od delovnega mesta).«  
 

2. člen 

 

V 6. členu se črta drugi odstavek. 

 
 
KONČNA DOLOČBA 

 

3. člen 

 

Ta pravilnik  začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani univerze.        

 

 

 

            Predsednik Senata Univerze na Primorskem: 

V Kopru, 12. 7. 2017                 prof. dr. Dragan Marušič, 
Številka: 002-19/17                         rektor Univerze na Primorskem 
 
 
 
 
 
Objavljeno na spletni strani: 
14. 7. 2017 


