
Senat Fakultete za informacijske študije v Novem mestu je na svoji 60. seji, dne 

27. 10. 2022, sprejel  

 

 

OBVEZNO RAZLAGO 

Meril za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 

visokošolskih sodelavcev  

(izdaja 12, ki veljajo od 26.08.2022; v nadaljevanju Merila). 

 

 

1. člen 

 

V prvem odstavku 4. člena Meril je opredeljeno izvolitveno obdobje: izredni 

profesorji, docenti, lektorji, višji predavatelji, predavatelji, višji znanstveni 

sodelavci, znanstveni sodelavci in višji strokovno - raziskovalni sodelavci ter 

strokovno - raziskovalni sodelavci so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. V 

šestem odstavku 4. člena Meril je določeno, da so lahko vsi navedeni ponovno 

izvoljeni v isti naziv za izvolitveno obdobje po pogojih za ponovno izvolitev. 

 

V zvezi s tem Senat FIŠ pojasnjuje:  

 

»Visokošolski učitelji in znanstveni delavci so lahko še pred potekom 

izvolitvene dobe izvoljeni v višji naziv, če so bili pred tem ponovno 

izvoljeni v dosedanji nižji naziv. V tem primeru ne gre za predčasno 

izvolitev (iz 29. člena Meril, ki določa da se lahko kandidat izjemoma izvoli 

v naziv pred potekom veljavnega naziva v primeru izjemnih dosežkov), 

saj je kandidat lahko izvoljen v višji naziv, ko je bil pred tem več kot 5 let 

v nižjem nazivu.  

 

V primeru, navedenem v prejšnjem odstavku, se kot zadnje izvolitveno 

obdobje upošteva zadnjih 5 let od dne vložitve vloge za izvolitev v višji 

naziv. 

 

Izjema je izvolitev v naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika. 

V tem primeru se pri izvolitvi v naziv rednega profesorja/znanstvenega 

svetnika, če je bil pred tem kandidat ponovno izvoljen v naziv izrednega 

profesorja/višjega znanstvenega sodelavca, upošteva čas od zadnje 

izvolitve, ki je po definiciji enak ali krajši od izvolitvenega obdobja.« 
 

 

2. člen 

 

V postopkih priznavanja naziva (31. člen Meril) in v postopkih ugotavljanja 

enakovrednosti v tujini pridobljenih nazivov (32. člen Meril) se na osnovi sklepa 

Senata FIŠ o priznavanju naziva ali o ugotovitvi o enakovrednosti v tujini 

pridobljenega naziva kandidatu izda odločba.  



Odločba vsebuje identifikacijske podatke listine, na osnovi katere se je izvedel 

postopek, in opis pravic (naziv), ki izhajajo iz listine ter navedbo o časovni 

veljavnosti listine. V odločbi se navede tudi morebitne omejitve priznavanja, ki 

izhajajo iz slovenskega pravnega reda.   
 

 

Predsednik Senata FIŠ 

prof. dr. Matej Makarovič, dekan 
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