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Na podlagi drugega in osmega odstavka 63. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 

list RS, št. 100/04 s spremembami in dopolnitvami) in na podlagi sklepa Senata  št.5/14-

16-9 z dne 24.2.2015, št. 8/14-16-9 z dne 12.5.2015 in 11/14-16-3 z dne 17.8.2015, dekanja 

Fakultete za informacijske študije v Novem mestu dne 18.8.2015 sprejema  

 

 

SPREMEMBO MERIL 

ZA VREDNOTENJE DELA VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN  

SODELAVCEV FAKULTETE ZAINFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU 

 

 

1. člen 

 

V 6. členu Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in  sodelavcev Fakultete 

za informacijske študije v Novem mestu se (2), (3) in (4). odstavek črtajo.  

 

 

2. člen 

 

 

Spremenita se 1. in 2. odstavek 10. člena Meril za vrednotenje dela visokošolskih 

učiteljev in  sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu tako, da se 

glasita:  

(1) »N.p.o. se pedagoškemu delavcu lahko zmanjša zaradi opravljanja drugih 

delovnih obveznosti – opravljanje funkcije dekana, prodekana ali dela na 

raziskovalnih projektih ter strokovnega dela. 

(2) Odstotek razbremenitve za visokošolskega učitelja, ki opravlja funkcijo dekana 

je od 33% do 67% in od 20% do 40%, če opravlja funkcijo prodekana. Sklep o 

razbremenitvi izda za dekana predsednik Upravnega odbora, za prodekane in 

druge delavce pa ob nastopu oz. med tekom funkcije oz. dela dekan.« 

 

 

3. člen 

 

Spremeni se 1. odstavek 11. člena Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu tako, da glasi: 

(1) »Postopek za razbremenitev po 10. členu teh meril se prične na prošnjo delavca, ki 

predlaga odstotek razbremenitve in morebitni finančni vir za kritje razbremenitve.« 

 

4. člen 

 

Spremeni se 1. odstavek 12. člen Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in  

sodelavcev Fakultete za informacijske študije v Novem mestu tako, da glasi: 

(1) »Če se za razbremenitev po 10. členu uporabljajo kot finančni vir sredstva 

programov ali projektov pristojnih ministrstev, agencij in drugih državnih institucij, se 

šteje, da je v času pedagoške razbremenitve delavec v okviru svojega polnega 
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delovnega časa zaposlen s tem delom v deležu, ki ga določa odstotek 

razbremenitve, na projektu.« 

 

5. člen 

Ta sprememba začne veljati naslednji dan po prejemu soglasja pristojnega ministra, 

skladno z 8. odstavkom 63. člena Zakona o visokem šolstvu.  

 dekanja Fakultete za informacijske študije v 

Novem mestu 

izr. prof. dr. Nadja Damij 
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