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Maribor, 21.7.2014

Na podlagi 287. člena (Statut UM-UPB10, Uradni list RS, št. 46/2012) izdaja rektor Univerze v Mariboru,
prof. dr. Danijel Rebolj, naslednje
NAVODILO
ZA OBRAČUNAVANJE STROŠKOV ZUNANJIH POROČEVALCEV V HABILITACIJSKIH POSTOPKIH
ŠT. N 13/2014-61 PU

1. Splošno
V zvezi z izvedbo Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru sprejetimi na 7.
redni seji UO UM dne 26.5.2014, s katerimi Univerza v Mariboru ureja vpisne stroške, šolnine in druge
prispevke za študij po študijskih programih z javno veljavnostjo, se za točko VI. Druge posamične
storitve, v nadaljevanju podaja navodilo za izvedbo 24. člena podaja posebno navodilo za izvedbo
obračunavanje stroškov habilitacijskih postopkov.

2. Navodila o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Maribor Štev.: N 19/2010-41
AG(Uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
Skladno z navodilom se stroški habilitacijskih postopkov obračunavajo skladno s sprejeto Tarifnim
delom cenika Univerze v Mariboru za študijsko leto 2014/2015 sprejetim na 7. redni seji UO UM dne
26.5.2014 in sicer:
Cena 2014
III.4.

STROŠKI POSTOPKA ZA IZVOLITEV V NAZIV

-

prva izvolitev v naziv visokošolski učitelj

-

ponovna izvolitev v naziv visokošolski učitelj

-

izvolitev v naziv visokošolski sodelavec in ostale nazive

III.6.

STROŠKI STROK. POROČEVALCEV V POSTOPKU IZVOLITVE
V NAZIV

-

pri postopku prve izvolitve v naziv visokošolski učitelj

-

pri postopku ponovne izvolitve v naziv visokošolski učitelj
pri postopku izvolitve v naziv visokošolski sodelavec in
ostale nazive

(v EUR brez DDV)
1.878,0
1.455,5
1.142,5
Cena 2014

-

(v EUR brez DDV)
313,0
250,4
62,6
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3. Izjeme pri zaračunavanju stroškov za izvedbo postopka habilitacije
V primeru, da glavni tajnik odloči, da se kandidatu zaračunajo stroški izvedbe postopka habilitacije, se
za postopke habilitacij, pri katerih se zaračunajo stroški izvedbe postopka habilitacij, morebitni stroški
največ enega izvedenca krijejo iz sredstev, pridobljenih iz naslova plačanega računa stroškov izvedbe
postopka habilitacije.
V skladu z veljavnimi akti UM mora biti namreč v določenih habilitacijskih postopkih imenovan najmanj
en strokovni poročevalec, ki ni iz Univerze v Mariboru.
4. Izvajanje in veljavnost navodila
Članice Univerze v Mariboru skladno z navodilom pripravijo obračun stroškov habilitacijskih postopkov,
ki jih krije UM iz naslova plačanega računa stroškov izvedbe postopkov habilitacije in jih posredujejo
Univerzi v Mariboru.
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