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Na podlagi 32. člena Statuta Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (Uradni 

list RS, št. 46/17) je Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu na svoji 18. 

seji, dne 01.12.2015, sprejel ter na svoji 21. seji, dne 25.10.2017, in 28. seji, dne 23.04.2018, 

spremenil 

 

PRAVILNIK O DEMONSTRATORSTVU 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) S tem pravilnikom se ureja organizacija in delovanje študentov-demonstratorjev (v 

nadaljevanju demonstrator) na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu (v 

nadaljevanju FIŠ), zlasti njihovo imenovanje, razrešitev, pravice in obveznosti ter način 

nagrajevanja.  

(2) Namen uvajanja sistema demonstratorstva je predvsem pridobivanje izkušenj iz 

izbranega strokovnega področja, razvoj kakovosti študija ter krepitev obojestranskega 

sodelovanja med študenti in profesorji na FIŠ.  

(3) Termin »demonstrator« se uporablja v tem pravilniku istočasno in enakovredno za 

oba spola.  

2. člen 

(1) Demonstrator je redni ali izredni študent FIŠ na vseh študijskih programih prve, druge 

ali tretje stopnje, ki je prostovoljno sprejel obvezo pomagati visokošolskim učiteljem in 

njihovim sodelavcem pri pripravi in izvedbi pedagoškega dela in drugih opravil v 

pedagoškem procesu pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik. Demonstrator lahko po 

potrebi sodeluje tudi pri znanstvenoraziskovalnem delu.  

(2) Izjemoma je lahko demonstrator tudi oseba, ki nima statusa, kot to določa prejšnji 

odstavek tega člena, v primeru, da ima naziv diplomanta, magistra ali doktorja 

znanosti, dosežen na FIŠ ali drugih visokošolskih ustanovah. 

(3) Demonstrator se praviloma imenuje za posamezne predmete zaradi pomoči tako 

(a) študentom kot tudi (b) nosilcem/izvajalcem predmeta zlasti v:  

- lažjem obvladovanju učnega gradiva,  

- izdelavi domačih, seminarskih ali projektnih nalog,  

- pomoči pri izvedbi laboratorijskih ali terenskih vaj ter vaj v računalniški učilnici in 

laboratoriju, 

- pomoči pri pripravi gradiv in drugih dejavnostih, ki demonstratorju omogočajo 

spoznavanje teoretičnih znanj in veščin v okviru izbranega predmeta ali področja 

stroke. 
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(4) Demonstrator v nobenem primeru ne more biti vključen v proces preverjanja znanj 

ter ne sme izvajati predavanj ali vaj namesto habilitiranih visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev. 

(5) Izvajalec predmeta pri katerem je angažiran demonstrator je odgovoren za 

njegovo delo.  

 

II. POGOJI IN NAČIN IMENOVANJA DEMONSTRATORJEV 

(pogoji za imenovanje) 

3. člen 

(1) Za demonstratorja pri določenem predmetu je lahko imenovan: (a) redni ali izredni  

študent  višjega letnika študija od letnika, v katerem je predmet, pri katerem opravlja 

demonstraturo ali  (b) oseba iz 2. odstavka 2. člena tega pravilnika, ki izpolnjuje 

naslednje pogoje:  

      - da kaže posebno zanimanje in naklonjenost za predmet demonstrature, 

- da redno opravlja izpitne in druge študijske obveznosti, 

- da ima iz predmeta demonstrature zaključeno končno oceno 9 (pd) ali 10 (odl), 

- da ima povprečje na dosedanjem študiju najmanj 8 (pd) ali pa se po uspehu 

nahaja med 10% najbolj uspešnih študentov svoje generacije, 

- da ni v času študija pavziral ali ponavljal letnik študija, 

- da po mnenju izvajalca predmeta demonstrature poseduje izražene 

sposobnosti za timsko delo in pedagoški poklic.  

 

(2) Demonstrator je v teku enega akademskega leta lahko imenovan za največ 2 

(dva) predmeta.  

(3) Demonstrator je lahko imenovan za demonstratorja v največ treh akademskih letih.   

  

(način imenovanja demonstratorja) 

4. člen 

 

(1) Sklep o imenovanju demonstratorja sprejme Senat FIŠ na podlagi pisno 

obrazloženega predloga KŠŠZ. 

(2) Pobudo v obliki prošnje za angažiranje demonstratorja pri svojem predmetu v 

naslednjem akademskem letu poda na ustreznem obrazcu nosilec/izvajalec 

predmeta tako, da jo naslovi na KŠŠZ najkasneje do 30. septembra  v tekočem 

akademskem letu. 

 

(3) Prošnja iz prejšnjega odstavka tega člena mora obvezno vsebovati: 

- kratko utemeljitev potrebe po demonstratorju, 

- oceno o številu vpisanih študentov pri predmetu/ih, za katerega/katere  potrebuje 

demonstratorja, 



Fakulteta za 

informacijske študije v 

Novem mestu 

 

PRAVILNIK 
Številka:  

SA-1041  

IZPIS JE NEOBVLADOVAN 
DOKUMENT-VELJAVEN DOKUMENT 

POGLEJ NA FIŠ INTRANET-u 

O DEMONSTRATORSTVU Stran: 3/7 

 

Izdaja: 03 Velja od: 
23.04.2018 

Pripravil: prof. dr. 
Jelovac 

Pregledal: kolegij 
dekana 

Sprejel: 
Senat FIŠ 

 

- opis nalog in zadolžitev, ki bi jih demonstrator opravljal,  

- kratek življenjepis kandidata, 

- potrdilo o opravljenih izpitih in doseženo povprečno oceno kandidata, 

- podpisano izjava kandidata o tem: a) da je seznanjen s pravicami in obveznostmi ter 

dolžnostmi in odgovornostmi demonstratorja, b) da bo v primeru imenovanja le-te 

sprejel v obsegu in na način kot to določata ta pravilnik ter navodila nosilca/izvajalca 

predmeta, c) da bo svoje delo opravljal vestno in profesionalno v skladu s pravili 

pedagoške stroke in določili Etičnega kodeksa FIŠ. 

 

(4) Vsak visokošolski učitelj, ki je nosilec/izvajalec predmeta na FIŠ, je upravičen  do 

sodelovanja z enim demonstratorjem na enem predmetu, vendar lahko v izjemnih 

primerih Senat FIŠ potrdi tudi več demonstratorjev pri enem predmetu. Pri odločanju o 

tovrstni izjemi pri izbiri demonstratorja se upošteva zlasti obsežnost zadevnega 

obveznega  predmeta, njegova kompleksnost in predhodno pozitivno mnenje 

dekana glede trenutnih kadrovskih in finančnih zmogljivosti FIŠ .  

 

(5) KŠŠZ bo obravnavala popolne in pravočasno prispele prošnje s pobudami za 

angažma demonstratorja. Pri tem bo posebej pozorna na obseg vseh prispelih pobud 

glede na pedagoške potrebe in obstoječe finančne, prostorske, kadrovske in druge 

zmožnosti na FIŠ. Pred dokončnim sprejetjem svojega  obrazloženega predloga senatu 

FIŠ za imenovanje demonstratorjev se bo KŠŠZ obvezno posvetovala z vodstvom FIŠ in, 

po potrebi z katedrami ter s pobudniki. 

 

(6) Senat fakultete na pisno obrazložen predlog KŠŠZ s svojim sklepom imenuje 

demonstratorja za čas trajanja enega akademskega leta. Imenovanje se opravi 

najkasneje na zadnji seji Senata pred začetkom naslednjega akademskega leta v 

katerem se bo zadevni predmet izvajal. 

 

(7) Na podlagi sklepa Senata se demonstratorju  izda odločba o imenovanju z 

navedbo naziva predmeta oz. predmetov in obdobja za katero je imenovan.  

 

(način razreševanja demonstratorja) 

5. člen 

 

(1) Demonstrator je lahko razrešen predčasno: (a) če po oceni nosilca/izvajalca 

predmeta ne opravlja svojega dela zadovoljivo, (b) in če sam izrazi željo in navede 

utemeljen razlog, ki ga sprejme nosilec/izvajalec predmeta, pri katerem je angažiran 

kot demonstrator.  

(2) V primeru da je izpolnjen en ali oba pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena, 

nosilec/izvajalec predmeta in/ali KŠŠZ poda/podata predlog Senatu FIŠ za predčasno 

razrešitev demonstratorja.  
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(3) Senat fakultete odloči o predlogu iz prejšnjega odstavka tega člena na svoji prvi 

naslednji seji. 

(4) Na podlagi sklepa Senata se demonstratorju  izda odločbo o predčasni razrešitvi z 

navedbo razlogov za takšno odločitev.  

(5) Če je prišlo do razrešitve demonstratorja in še vedno obstaja potreba po 

demonstratorju pri predmetu, sta prodekan za izobraževanje in nosilec/izvajalec 

predmeta  dolžna podati predlog senatu  za imenovanje nadomestnega 

demonstratorja v najkrajšem možnem času. 

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DEMONSTRATORJEV TER  VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN 

SODELAVCEV 

 

6. člen 

 

(1) V skladu z namenom sistema demonstratorstva na FIŠ,  ki ga vzpostavlja ta pravilnik, 

demonstratorji sodelujejo pri pedagoškem in/ali znanstveno-raziskovalnem delu 

nosilcev/ izvajalcev predmeta/ov, pri katerem/katerih so angažirani.  

(2) Nosilec/izvajalec predmeta predhodno določi lokacijo dela, obseg, vsebino, 

obveznosti in naloge demonstratorja v postopku njihovega imenovanja kot to določa 

3. alineja 3. odstavka 4. člena tega pravilnika.  

(3) Demonstratorji opravljajo svoje delo (določeno v prejšnjem odstavku tega člena) 

v času trajanja organiziranih pedagoških aktivnosti oz. v teku semestra, v katerem je 

na urniku predmet, pri katerem opravljajo demonstraturo v skladu s študijskim 

koledarjem FIŠ.  

(4) Obremenitev demonstratorja pri opravljanju obveznosti demonstrature določene 

v 2. odstavku tega člena ne sme presegati  10 ur dela tedensko, izjemoma pa jih lahko 

opravi tudi več, vendar pod pogojem, da skupna obremenitev na semester ne znaša 

več kot 90 ur.  

(5) Demonstrator mora termine za izvedbo demonstrature usklajevati z urnikom in 

zahtevami nosilca/izvajalca predmeta.  

(6) Demonstrator mora svoje delo demonstrature opravljati vestno, odgovorno in 

pošteno v skladu s pravilniki FIŠ, navodili nosilca/izvajalca predmeta, uveljavljenimi 

vrednotami in normami akademske stroke ter določili Etičnega kodeksa FIŠ. 

 

(poročanje) 
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7. člen 

(1) Demonstrator mora sprotno poročati nosilcu/izvajalcu predmeta o vseh dogodkih 

in dejstvih, ki so ali pa bi lahko bili, pomembni za kakovostno in uspešno izvajanje 

pedagoških aktivnosti pri predmetu. 

(2) Demonstrator mora voditi dnevnik opravljenega dela v katerem sprotno shranjuje 

vse podatke (kot je recimo evidenca števila opravljenih ur, evidenca prisotnosti 

udeleženih študentov, ipd.), dejstva, ugotovitve, predvsem o dvigu kakovosti učnih 

rezultatov in komentarje, na podlagi katerih  ob koncu demonstrature izdela končno 

poročilo, ki ga pošlje nosilcu/izvajalcu predmeta. 

 

8. člen 

(1) Dolžnosti visokošolskega učitelja kot nosilca/izvajalca predmeta, pri katerem se 

izvaja demonstratura so: 

- da demonstratorju jasno in razločno predstavi njegove naloge v skladu z vnaprej 

najavljenim programom dela in pripravi individualni načrt dela; 

- da sprotno  usmerja demonstratorja ob delu, mu pravočasno podaja povratne 

informacije o izvedenem delu; 

- da ob zaključku semestra pregleda, evalvira in potrditi demonstratorjevo končno 

poročilo; 

- da na začetku izvajanja predavanj pri svojem predmetu informira študente o 

angažiranju demonstratorja, o njegovi vlogi v izvedbi pedagoškega procesa; 

- da ob zaključku semestra napiše kratko poročilo v katerem na kratko oceni in 

ovrednoti delo demonstratorja, posebej z vidika njegovega vpliva na zvišanje nivoja 

kakovosti pedagoškega dela na FIŠ, ki ga predloži prodekanoma za izobraževanje in 

kakovost. 

 

IV. FINANCIRANJE DEMONSTRATURE  

  

9. člen 

 

(1) Za opravljeno delo ima demonstrator pravico do nagrade. 

(2) Nagrada je lahko denarna ali v nedenarni obliki. 

(3) Upravni odbor FIŠ na predlog dekana določi višino urne postavke dela 

demonstratorja pred začetkom akademskega leta. 
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(4) Denarna nagrada se demonstratorju izplača 30 dni po koncu semestra tj. po 

dokončanju vseh aktivnosti na podlagi evidence o opravljenem delu in končnega 

poročila, ki ga podpiše nosilec/izvajalec predmeta, pri katerem je izvajana  

demonstratura in potrdi prodekan za izobraževanje. 

 

10. člen 

Demonstrator se lahko prostovoljno odpove denarni nagradi za uspešno opravljeno 

delo in opravi svojo demonstraturo pro bono. V tem primeru mu FIŠ podeli zahvalo.   

 

11. člen 

Demonstrator lahko zaprosi za priznanje delovne prakse v ekvivalentnem obsegu 

opravljenih ur demonstrature, pri čemer ni več upravičen do povračila denarne 

nagrade za opravljeno delo. 

 

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

12. člen 

(1) FIŠ omogoča demonstratorjem primerne pogoje za delo. 

(2) FIŠ vodi evidenco demonstratorjev, katerih seznam je skupaj z kontaktnimi podatki 

javno dostopen na oglasni deski v spletnem referatu fakultete. 

(3) FIŠ vsem demonstratorjem, ki so uspešno opravili demonstraturo izda potrdilo o 

opravljenem demonstratorstvu. 

13. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na Senatu FIŠ in se objavi na spletni strani in 

v Visokošolskem informacijskem sistemu. 

  

Predsednik Senata FIŠ,     

          prof. dr. Dejan Jelovac, l.r. 
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Izdaja Datum 

izdaje 

Opis sprememb 

01 01.12.2015 Inicialna izdaja. 

02 25.10.2017 V 2. odstavku 4. člena se namesto datuma ''1. junija'' zapiše 

datum ''30. septembra''.  

03 23.04.2018 Sprememba preambule. 

                                                 


