
Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, 
št. 46/2012 – UPB10) in 44. člena Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev (Obvestila UM štev. XXX-5-2012) na 15. redni seji Seanata Pravne 
fakultete Univerze v Mariboru dne 16.4.2013, na svoji 21. redni seji dne 21.5.2013 sprejel 
naslednje 
 
 
  

Zahtevnejše pogoje za izvolitve v nazive visokošolskih 
učiteljev in visokošolskih sodelavcev za  

habilitacijsko področje »PRAVO«  
 
   

1. člen 
 
Ti pogoji določajo zahtevnejša merila za izvolitve v naziv docent, izredni profesor in redni 
profesor za habilitacijsko področje »pravo« (v nadaljevanju: Zahtevnejša merila) v skladu s 44. 
členom Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev (Obvestila 
UM štev. XXX-5-2012, v nadaljevanju Merila). 
 
 

2. člen 
 
Za potrebe izvolitev v nazive za habilitacijsko področje »PRAVO« se kot aktivno znanje 
razširjenega tujega jezika upošteva znanje angleščine, nemščine ali francoščine. 
 
 

3. člen 
 
Kazalci mednarodne odmevnosti znanstvenega in strokovnega dela so: 

- dokazljivi citati v znanstveni ali strokovni literaturi, 
- dokazljivi citati v sodni ali arbitražni praksi,  
- vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih ali strokovnih srečanjih, 
- članstvo v uredništvu revij z mednarodnim uredniškim odborom, 
- objave v revijah z mednarodnim uredniškim odborom, 
- članstvo v znanstvenih odborih mednarodnih znanstvenih konferenc, 
- članstvo v tujih akademijah, 
- recenzije znanstvenih del v znanstvenih revijah z mednarodnim uredniškim odborom, 
- pedagoško sodelovanje pri izvedbi dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programov 

na tujih univerzah, 
- nosilstvo predmeta ali pedagoško sodelovanje v dodiplomskih ali podiplomskih 

programih, pri organizaciji katerih sodelujejo visokošolske institucije različnih držav, ali 
- sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih projektih. 

 
Citiranost v znanstveni ali strokovni literaturi oziroma sodni ali arbitražni praksi se lahko 
dokazuje s predložitvijo fotokopije mesta citata. 
 
 
 
 



 
4. člen 

 
Kadar se prvo oziroma vodilno avtorstvo deli v skladu s tretjim odstavkom 14. člena Meril in je 
avtorjev več kot dva ter ni drugače dogovorjeno ali določeno, se šteje kot prvo in vodilno 
avtorstvo za eno delo, kadar je seštevek deležev od celote pri različnih delih enak eni polovici. To 
razmerje se upošteva vedno, kadar Merila ali Zahtevnejša merila za avtorja zahtevajo objavo dela, 
pri katerem je prvi ali vodilni avtor. 
 
 

5. člen 
 
V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima 
doktorat znanosti, izpolnjuje posebne pogoje in količinske pogoje, kot jih določa 21. člen Meril.  
 
Pri izpolnjevanju količinskih pogojev mora kandidat od 4 zahtevanih znanstvenih člankov, pri 
katerih je prvi ali vodilni avtor, objaviti: 

a) najmanj 1 znanstveni članek v reviji, ki je indeksirana v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali 
Scopus ali Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current 
Law Index; 

b) vsak članek iz točke a) lahko nadomestita 2 znanstvena članka, ki sta objavljena v reviji, ki 
je indeksirana v sledečih od mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki jih upošteva 
tudi Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: IBZ (Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International 
Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference 
Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide 
Political Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), ali pa je bil znanstveni članek citiran v odločbi 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali v 
odločbi mednarodnega sodišča ali Sodišča Evropske unije oziroma mnenju generalnega 
pravobranilca na Sodišču Evropske unije. 

 
Pri nadomeščanju preostalih 3 člankov z znanstvenimi  monografijami ali delom znanstvene 
monografije (pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene 
monografije pa 1 članek) morajo biti znanstvene monografije ali samostojni znanstveni sestavki v 
monografijah objavljeni v uradnem jeziku EU, izdani pri tuji ali mednarodni založbi, oziroma 
izdani pri založbi v Republiki Sloveniji, če je delo citirano v delih, objavljenih v revijah, ki so 
indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali Scopus ali Scopus (D, H) ali  Index to Foreign 
Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law Index ali IBZ (Internationale Bibliographie der 
Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International Bibilography of the Social 
Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference Index for the Humanities (A, B 
ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide Political Science Abstracts ali International 
Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of Open Access Journals) ali pa je bilo delo 
citirano v sodni praksi.  
 
Kandidat mora najmanj eno delo (članek, monografija, del monografije) iz predhodnih odstavkov 
tega člena objaviti v tujem jeziku in v publikaciji, ki jo izdaja založba s sedežem izven Republike 
Slovenije.  
 
 
 



 
 

6. člen 
 
V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima 
doktorat znanosti, izpolnjuje posebne pogoje in količinske pogoje, kot jih določa 19. člen Meril.  
 
Pri izpolnjevanju količinskih pogojev mora kandidat od 7 zahtevanih znanstvenih člankov, pri 
katerih je prvi ali vodilni avtor, objaviti: 

a) najmanj 3 znanstvene članke v revijah, ki so indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI 
ali Scopus ali Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali 
Current Law Index; 

b) vsak članek iz točke a) lahko nadomestita 2 znanstvena članka, ki sta objavljena v reviji, ki 
je indeksirana v sledečih od mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki jih upošteva 
tudi Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: IBZ (Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International 
Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference 
Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide 
Political Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), ali pa je bil znanstveni članek citiran v odločbi 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali v 
odločbi mednarodnega sodišča ali Sodišča Evropske unije oziroma mnenju generalnega 
pravobranilca na Sodišču Evropske unije. 

 
Pri nadomeščanju preostalih 4 člankov z znanstvenimi  monografijami ali delom znanstvene 
monografije (pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene 
monografije pa 1 članek) morajo biti znanstvene monografije ali samostojni znanstveni sestavki v 
monografijah objavljeni v uradnem jeziku EU, izdani pri tuji ali mednarodni založbi, oziroma 
izdani pri založbi v Republiki Sloveniji, če je delo citirano v delih, objavljenih v revijah, ki so 
indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali Scopus ali Scopus (D, H) ali  Index to Foreign 
Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law Index ali IBZ (Internationale Bibliographie der 
Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International Bibilography of the Social 
Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference Index for the Humanities (A, B 
ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide Political Science Abstracts ali International 
Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of Open Access Journals) ali pa je bilo delo 
citirano v sodni praksi.  
 
Kandidat mora najmanj tri dela (članek, monografija, del monografije) iz predhodnih odstavkov 
tega člena objaviti v tujem jeziku in v publikaciji, ki jo izdaja založba s sedežem izven Republike 
Slovenije.  
 
 

7. člen 
 
V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen, kdor izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima 
doktorat znanosti, izpolnjuje posebne pogoje in količinske pogoje, kot jih določa 17. člen Meril.  
 
Pri izpolnjevanju količinskih pogojev mora kandidat od 14 zahtevanih znanstvenih člankov, pri 
katerih je prvi ali vodilni avtor, objaviti: 



a) najmanj 6 znanstvenih člankov v revijah, ki so indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali 
A&HCI ali Scopus ali Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac 
ali Current Law Index; 

b) vsak članek iz točke a) lahko nadomestita 2 znanstvena članka, ki sta objavljena v reviji, ki 
je indeksirana v sledečih od mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki jih upošteva 
tudi Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: IBZ (Internationale 
Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International 
Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference 
Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide 
Political Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), ali pa je bil znanstveni članek citiran v odločbi 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali v 
odločbi mednarodnega sodišča ali Sodišča Evropske unije oziroma mnenju generalnega 
pravobranilca na Sodišču Evropske unije. 

 
Pri nadomeščanju preostalih 8 člankov z znanstvenimi  monografijami ali delom znanstvene 
monografije (pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del znanstvene 
monografije pa 1 članek) morajo biti znanstvene monografije ali samostojni znanstveni sestavki v 
monografijah objavljeni v uradnem jeziku EU, izdani pri tuji ali mednarodni založbi, oziroma 
izdani pri založbi v Republiki Sloveniji, če je delo citirano v delih, objavljenih v revijah, ki so 
indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali Scopus ali Scopus (D, H) ali  Index to Foreign 
Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law Index ali IBZ (Internationale Bibliographie der 
Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International Bibilography of the Social 
Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference Index for the Humanities (A, B 
ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide Political Science Abstracts ali International 
Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of Open Access Journals) ali pa je bilo delo 
citirano v sodni praksi. 
 
Kandidat mora najmanj pet del (članek, monografija, del monografije) iz predhodnih odstavkov 
tega člena objaviti v tujem jeziku in v publikaciji, ki jo izdaja založba s sedežem izven Republike 
Slovenije.  
 
 

8. člen 
 
Razmerja med znanstvenimi članki, ki veljajo za izvolitve v naziv docenta, izrednega profesorja in 
rednega profesorja, se smiselno upoštevajo tudi pri ponovnih izvolitvah ter vseh drugih 
preračunih razmerja za potrebe habilitacijskega postopka. Enako velja tudi za pravila o 
nadomeščanju člankov z znanstvenimi monografijami ali deli znanstvenih monografij. 
 
 

9. člen 
 
Kandidati, ki so bili izvoljeni v nazive po prejšnjih merilih za volitve v naziv visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in po teh Merilih ter Zahtevnejših 
merilih ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v naziv, lahko ob izteku izvolitvenega obdobja še 
enkrat zaprosijo za izvolitev v isti ali višji naziv po merilih, ki so veljala do uveljavitve Meril in teh 
Zahtevnejših meril. 
 
 

10. člen 



 
Pri izračunu skupnega števila objavljenih znanstvenih člankov za izvolitev v naziv docenta,  
izrednega profesorja in rednega profesorja se kot ekvivalent znanstvenemu članku, objavljenem v 
revijah, ki so indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI, upoštevajo tudi članki in druge 
objave, ki so bili kot ekvivalent takšni objavi priznani po merilih ali zahtevnejših merilih oziroma 
kriterijih, ki so veljali v času objave tega članka ali drugega dela ali njegovega citata v sodbi 
Ustavnega sodišča RS, Vrhovnega sodišča RS ali v sodbi mednarodnih sodišč ali Sodišča ES, 
razen, če je novo vrednotenje članka ali drugega dela za kandidata bolj ugodno. To pravilo velja 
tudi v primeru, ko kandidat zaprosi za izvolitev v naziv po merilih, ki so veljala do uveljavitve 
Meril in teh Zahtevnejših meril. 
 
 

11. člen 
 
Ta Zahtevnejša merila se uporabljajo od dneva njihove potrditve na Senatu Univerze v Mariboru. 
 

 

Senat Univerze v Mariboru je sprejel Zahtevnejše pogoje za volitve v nazive 

visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev za habilitacijsko področje  

pravo na 21. redni seji dne 21.5.2013. 

 





PRVA IZVOLITEV - zapisano v Zahtevnejših kriterijih za PRAVO: 

https://www.um.si/projekti/habilitacije/Documents/19%20Zahtevnej%C5%A1i%20pogoji

%20PF.pdf PONOVNA IZVOLITEV 

Docent Docent

V naziv docenta je lahko izvoljen kandidat, ki izpolnjuje temeljne pogoje za izvolitev, ima 

doktorat znanosti, izpolnjuje posebne pogoje in količinske pogoje, kot jih določa 21. člen 

Meril.

Pri izpolnjevanju količinskih pogojev mora kandidat od 4 zahtevanih znanstvenih člankov, 

pri katerih je prvi ali vodilni avtor, objaviti: 

Pri izpolnjevanju količinskih pogojev mora kandidat v zadnjem izvolitvenem obdobju od 2 

zahtevanih znanstvenih člankov, pri katerih je prvi ali vodilni avtor, objaviti: 

a) najmanj 1 znanstveni članek v reviji, ki je indeksirana v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali 

Scopus ali Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law 

Index; 

a) najmanj 1 znanstveni članek v reviji, ki je indeksirana v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali 

Scopus ali Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law 

Index; 

b) vsak članek iz točke a) lahko nadomestita 2 znanstvena članka, ki sta objavljena v reviji, ki 

je indeksirana v sledečih od mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki jih upošteva tudi 

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: IBZ (Internationale 

Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International 

Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference 

Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide Political 

Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of Open 

Access Journals), ali pa je bil znanstveni članek citiran v odločbi Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali v odločbi mednarodnega sodišča ali 

Sodišča Evropske unije oziroma mnenju generalnega pravobranilca na Sodišču Evropske 

unije. 

b) vsak članek iz točke a) lahko nadomestita 2 znanstvena članka, ki sta objavljena v reviji, ki 

je indeksirana v sledečih od mednarodnih bibliografskih baz podatkov, ki jih upošteva tudi 

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije: IBZ (Internationale 

Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali International 

Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European Reference 

Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide Political 

Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of Open 

Access Journals), ali pa je bil znanstveni članek citiran v odločbi Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije ali Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ali v odločbi mednarodnega sodišča ali 

Sodišča Evropske unije oziroma mnenju generalnega pravobranilca na Sodišču Evropske 

unije. 

Pri nadomeščanju preostalih 3 člankov z znanstvenimi monografijami ali delom znanstvene 

monografije (pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del 

znanstvene monografije pa 1 članek) morajo biti znanstvene monografije ali samostojni 

znanstveni sestavki v monografijah objavljeni v uradnem jeziku EU, izdani pri tuji ali 

mednarodni založbi, oziroma izdani pri založbi v Republiki Sloveniji, če je delo citirano v 

delih, objavljenih v revijah, ki so indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali Scopus ali 

Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law Index ali IBZ 

(Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali 

International Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European 

Reference Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide 

Political Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of 

Open Access Journals) ali pa je bilo delo citirano v sodni praksi. 

Pri nadomeščanju preostalega 1 članka z znanstvenimi monografijami ali delom znanstvene 

monografije (pri tem vsaka znanstvena monografija nadomešča 2 članka, vsak del 

znanstvene monografije pa 1 članek) morajo biti znanstvene monografije ali samostojni 

znanstveni sestavki v monografijah objavljeni v uradnem jeziku EU, izdani pri tuji ali 

mednarodni založbi, oziroma izdani pri založbi v Republiki Sloveniji, če je delo citirano v 

delih, objavljenih v revijah, ki so indeksirane v SSCI ali SCI z IF>0 ali A&HCI ali Scopus ali 

Scopus (D, H) ali Index to Foreign Legal Periodicals ali LegalTrac ali Current Law Index ali IBZ 

(Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur) ali CSA Philosopher's Index ali 

International Bibilography of the Social Sciences ali CSA Sociological Abstracts ali European 

Reference Index for the Humanities (A, B ali C) ali CSA PAIS International ali CSA Worldwide 

Political Science Abstracts ali International Political Science Abstracts ali DOAJ (Directory of 

Open Access Journals) ali pa je bilo delo citirano v sodni praksi. 

Nadomeščeni 3 preostali članki morajo zadoščati najmanj pogojem iz b) točke tega člena. Nadomeščen 1 preostali članek mora zadoščati najmanj pogojem iz b) točke tega člena. 
Kandidat mora najmanj eno delo (članek, monografija, del monografije) iz predhodnih 

odstavkov tega člena objaviti v tujem jeziku in v publikaciji, ki jo izdaja založba s sedežem 

izven Republike Slovenije.

Kandidat mora najmanj eno delo (članek, monografija, del monografije) iz predhodnih 

odstavkov tega člena objaviti v tujem jeziku in v publikaciji, ki jo izdaja založba s sedežem 

izven Republike Slovenije.

KVANTITATIVNI KRITERIJI (DOLOČA UM): KVANTITATIVNI KRITERIJI (DOLOČA UM):

1. Ima opravljen doktorat znanosti. /

2. Aktivno znanje tujega jezika izkazuje s potrdilom pooblaščene institucije _______

OZIROMA je dokazilo predložil že pri eni od prejšnjih izvolitev na UM (v tem primeru dokazilo

ni potrebno).

3. V primeru, da je kandidat slovenski državljan, mora v zadnjih petih letih od oddaje vloge, 

za katero se preverjajo ti kriteriji, izkazati vsaj eno znanstveno, poljudno ali strokovno objavo 

v slovenskem jeziku. 


