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Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je na podlagi 20., 21., 72. in 

97. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Ur. l. RS, št. 

46/2017) na svoji 24. seji dne 30.01.2018 sprejel 

 

Pravila za sodelovanje vabljenih predavateljev v pedagoškem procesu 

1. člen 

(1) Ta pravila urejajo organizacijo in način sodelovanja vabljenih predavateljev na 

Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (v nadaljevanju FIŠ) v pedagoškem 

procesu. 

(2) FIŠ lahko za določen čas kot goste povabi k sodelovanju za izvajanje posameznih 

delov predmeta  priznane  raziskovalce  ali  strokovnjake  iz  gospodarskih  in  drugih  

organizacij  ne  glede  na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv. 

2. člen 

 

(1) Vabljeni predavatelj je vsak posameznik, ki ni nosilec ali izvajalec določenega 

predmeta na FIŠ, a neposredno sodeluje v pedagoškem procesu na FIŠ.  

 

(2) Vabljeni predavatelji lahko sodelujejo v pedagoškem procesu samo na podlagi 

predhodnega soglasja prodekana za izobraževanje, ki mu je potrebno posredovati 

vse relevantne podatke (ime, priimek in naziv predavatelja,  število ur, ki jih bo 

vabljeni izvedel, življenjepis, reference in podatek o morebitnem financiranju 

izvedbe).  

 

(3) O vabljenih predavateljih se vodi posebna evidenca, ki jo prodekan za 

izobraževanje posreduje ustreznim službam (referatu, tajništvu, računovodstvu in 

projektni pisarni) ob zaključku vsakega semestra. 

  

3. člen 

(1) Vabljeni predavatelji lahko sodelujejo v pedagoškem procesu brez predhodnega 

soglasja dekana, v kolikor delež tako izvedenih ur ne presega 20 % ur predavanj, vaj 

ali konzultacij, ki so predvidene v kadrovskem načrtu v tekočem študijskem letu pri 

posameznem predmetu.  

(2) V kolikor ima nosilec ali izvajalec predmeta namen, da vabljenega predavatelja 

angažira k izvedbi več kot 20 % ur predavanj,  vaj ali konzultacij, ki so predvidene v 
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kadrovskem načrtu v tekočem študijskem letu pri posameznem predmetu, mora to 

predhodno odobriti dekan.  

(3) Najvišji delež ur predavanj, vaj ali konzultacij, ki so predvidene v kadrovskem 

načrtu v tekočem študijskem letu pri posameznem predmetu, ki ga lahko izvede 

vabljeni predavatelj, je 34 %. 

(4) Nosilec ali izvajalec predmeta mora biti prisoten na predavanjih, vajah in 

konzultacijah, ki jih vabljeni predavatelj izvaja. 

4. člen 

(1) V kolikor vabljeni predavatelj izvede predavanja, vaje ali konzultacije proti plačilu 

iz kateregakoli vira, se nosilcu ali izvajalcu predmeta te ure v izogib dvojnemu 

financiranju ne štejejo kot izvedene ure neposredne pedagoške obveznosti. 

(2) V primeru plačila vabljenih predavateljev s strani FIŠ, se sklene civilnopravna 

pogodba.  

5. člen 

S sprejetjem teh Pravil, prenehajo veljati Usmeritve za izvajanje vabljenih predavanj 

sprejete dne 23.2.2011. 

6. člen 

 Ta Pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na Senatu fakultete. 

 

                                                                                Dekan FIŠ 

                                                                       prof. dr. Dejan Jelovac 
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Izdaja Datum 

izdaje 

Opis sprememb 

01 30.01.2011 Inicialna izdaja 

 


