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Na podlagi 8. odstavka 55. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno 
besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ, 65/17, 
49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 13/21 - skl. US, 42/21 - odl. 
US, 57/21 - odl. US) in 17. točke 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – 
UPB 13), je Senat Univerze v Mariboru na svoji 29. redni seji z dne 29. 3. 2022 sprejel  

Spremembe in dopolnitve Meril za volitve v nazive 
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 

I. 

V 17. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini (količinski pogoj pod točko 3.) se šteje/jo tudi: 

− delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije korona virusa SARS-Cov-2. Kandidat 
lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 
mesecev.«   

II. 

V 18. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini (količinski pogoj pod točko 4.) se šteje/jo tudi: 

− delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije korona virusa SARS-Cov-2. Kandidat 
lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 
mesecev.«   

III. 

V 19. členu se v tretjem odstavku besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom »v letih 
2020, 2021 in 2022«, ter za stavkom »Kandidat nezmožnost izpolnitve navedenega pogoja dokaže s 
potrdilom tuje institucije.« se doda nov stavek »Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje 
dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno, takoj ko bo mogoče.«.  

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:  

»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini se šteje tudi delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno 
zaradi epidemije koronavirusa SARS-Cov-2. Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini 
izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.« 

IV.  

V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »v letih 2020 in 2021« nadomesti z besedilom »v letih 2020, 
2021 in 2022«, ter za stavkom »Kandidat nezmožnost izpolnitve navedenega pogoja dokaže s 
potrdilom tuje institucije.« se doda nov stavek »Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje 
dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno, takoj ko bo mogoče.«.  
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Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Za neprekinjeno 3-mesečno delovanje v tujini se šteje tudi delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno 
zaradi epidemije koronavirusa SARS-Cov-2. Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini 
izpolni v delih v skupnem trajanju najmanj 3 mesecev.«. 

V. 

V 25. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:  

»Ne glede na drugo točko 1. odstavka je v naziv lektorja lahko izvoljen tudi kandidat, ki zaradi izrednih 
razmer, neposredno povezanih z epidemijo koronavirusa SARS-Cov-2, v letih 2020, 2021 in 2022 ni 
mogel izpolniti pogoja, ki se nanaša na 3-mesečno neprekinjeno strokovno oziroma pedagoško 
delovanje v ustreznem jezikovnem okolju. Upošteva se dokumentacija, s katero kandidat izkazuje 
dogovore s tujo institucijo, da bo delovanje na tej instituciji uresničeno, takoj ko bo mogoče. Pogoj 
neprekinjenega delovanja v tujini mora kandidat izpolniti pri ponovni izvolitvi v isti naziv ali pri izvolitvi 
v višji naziv. 

Za neprekinjeno 3-mesečno neprekinjeno strokovno oziroma pedagoško delovanje v ustreznem 
jezikovnem okolju se šteje tudi delovanje v tujini, ki je bilo prekinjeno zaradi epidemije koronavirusa 
SARS-Cov-2. Kandidat lahko v tem primeru 3-mesečno delovanje v tujini izpolni v delih v skupnem 
trajanju najmanj 3 mesecev.« 

VI. 

Pri predčasni izvolitvi v naziv ne veljajo določbe tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 18. člena, 
tretjega in četrtega odstavka 19. člena, tretjega in četrtega odstavka 20. člena ter novega tretjega in 
četrtega odstavka 25. člena teh Meril. 

VII.  

Določbe tretjega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 18. člena, četrtega odstavka 19. člena, četrtega 
odstavka 20. člena, tretjega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 25. člena teh sprememb in 
dopolnitev teh Meril veljajo za kandidate, ki vložijo vlogo za izvolitev v naziv v letih 2021 in 2022.  

VIII.  

Spremembe in dopolnitve Meril za volitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev sprejme Senat UM in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Obvestilih UM.  

 
         Rektor Univerze v Mariboru  

prof. dr. Zdravko Kačič 

 


