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Na podlagi tretje alineje drugega odstavka 6. člena, osmega odstavka 55. člena 
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – 
ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in določil Minimalnih standardov za izvolitve v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na 
visokošolskih zavodih (UL RS, št. 95/10 in 17/11) je Senat Univerze v Novem mestu 
Fakultete za poslovne in upravne vede na seji, dne 2. 6. 2011, sprejel, na sejah 22. 9. 
2015, 26. 1. 2018 in 21. 11. 2019 pa dopolnil 
 
 

Pravilnik o merilih in postopku za izvolitve v nazive  
visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev  

 

1. Uvodna določba 
1. člen 

Ta pravilnik ureja volitve visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev v nazive in sicer: nazive visokošolskih učiteljev, 
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev, njihovo trajanje, izvolitvena 
področja, pogoje za izvolitev, postopek za izvolitev, postopek odvzema naziva in 
priznavanje nazivov, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih. 
 
Sestavni del tega pravilnika je tudi seznam revij, za katere se šteje, da so v njih 
objavljena dela kandidatov za izvolitev v naziv, predstavljena na način, ki ga 
priznava stroka za uveljavitev v mednarodni in strokovni javnosti za področju, za 
katerega želi biti kandidat izvoljen. 
 

2. Nazivi in njihovo trajanje 
 

2. člen 
Visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolskih sodelavci so lahko izvoljeni 
v naslednje nazive.  

1. visokošolskih učiteljev:  
– redni profesor,  
– izredni profesor,  
– docent,  
– lektor (za izvajanje jezikovnega pouka);  
– višji predavatelj,  
– predavatelj.  

2. znanstvenih delavcev:  
– znanstveni svetnik,  
– višji znanstveni sodelavec,  
– znanstveni sodelavec 
– (znanstveni) asistent.  

3. visokošolskih sodelavcev:  
– asistent,  
– bibliotekar,  
– strokovni svetnik,  
– višji strokovni sodelavec,  
– strokovni sodelavec,  
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– učitelj veščin. 
 

3. člen 
Visokošolski učitelji in znanstveni delavci, z izjemo rednih profesorjev in 
znanstvenih svetnikov, so izvoljeni v naziv za obdobje petih let. Po tem obdobju so 
lahko, ob izpolnjevanju pogojev za ponovno izvolitev,  za isto izvolitveno obdobje 
ponovno izvoljeni v isti naziv. 
 
Asistenti so izvoljeni v naziv za obdobje treh let, vendar, če nimajo doktorata 
znanosti, za največ tri izvolitvena obdobja. 
 
Drugi visokošolski sodelavci so v naziv izvoljeni trajno. 
 
Redni profesorji in znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv. 

 

3. Izvolitvena področja 
 

4. člen 
Fakulteta izvaja izvolitve v naziv na naslednjih področjih (v nadaljevanju: 
izvolitveno področje): 

- poslovne vede, 
- računalništvo in informatika, 
- ekonomija, 
- pravo, 
- kvantitativne in kvalitativne metode, 
- tuji jezik (navedba tujega jezika), 
- upravljanje z okoljem. 

 
Kandidat lahko zaprosi za izvolitev v naziv za več izvolitvenih področij, vendar lahko 
z eno vlogo zaprosi za izvolitev v naziv za eno samo izvolitveno področje. 
 

4. Pogoji za izvolitev v naziv 
 

5. člen 
Kandidati za izvolitev v naziv morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določajo zakon, ki 
ureja visoko šolstvo, minimalnimi standardi za izvolitev v naziv Nacionalne agencije 
za kakovost v visokem šolstvu, ki jih kot svoje standarde prevzame fakulteta s tem 
pravilnikom, in ta pravilnik.  

 
6. člen 

Kandidat za izvolitev v naziv mora kumulativno izpolnjevati temeljne, splošne in 
posebne minimalne standarde za izvolitev v naziv. 
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4.1 Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

7. člen 
Temeljni minimalni standardi za izvolitev v naziv, ki jih mora izpolnjevati vsak 
kandidat za morebitno izvolitev v naziv so:  

– ustrezna izobrazba ali ustrezen znanstveni oziroma strokovni naslov,  
– usposobljenost za strokovno delo,  
– pedagoška usposobljenost,  
– pozitivna ocena vseh članov komisije za oceno strokovne usposobljenosti 

kandidata,  
– aktivno znanje vsaj enega razširjenega tujega jezika.  

 
Pedagoške usposobljenosti niso dolžni izkazati kandidati za izvolitev v nazive 
znanstvenega delavca, strokovnega svetnika, višjega strokovnega sodelavca, 
strokovnega sodelavca, bibliotekarja in asistenta ob prvi izvolitvi. 
 

8. člen 
Kandidat izkazuje usposobljenost za strokovno delo z dokumentiranimi objavami 
znanstvenih in strokovnih del, dokumentiranimi raziskovalnimi in strokovnimi 
dosežki, dokumentiranim sodelovanjem pri znanstvenih ali strokovnih projektih in 
drugimi dokumentiranimi dosežki, ki se na področju posamezne stroke štejejo za 
dokaz izvirnosti in kakovosti.  
 

9. člen 
Pedagoška usposobljenost se pri prvi izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja 
izkazuje s preizkusnim predavanjem.  
 
Pri vsaki izvolitvi visokošolskega učitelja in visokošolskega sodelavca v višji naziv ali 
ponovni izvolitvi se pedagoška usposobljenost kandidata presoja s pozitivnim 
mnenjem študentskega sveta, ki temelji na rezultatih študentske ankete ali drugih 
instrumentih preverjanja pedagoškega dela, določenih s tem pravilnikom. 
 

10. člen 
Aktivno znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje z dokazilom institucije, 
pristojne za izdajanje tovrstnih potrdil, ali z mednarodno uveljavljenim potrdilom o 
znanju določenega jezika.  
 
Kandidat za izvolitev v naziv, ki je diplomiral, magistriral ali doktoriral na tuji 
univerzi po programu, ki je potekal v enem od razširjenih tujih jezikov, in je tudi 
diplomsko oziroma magistrsko delo ali doktorsko disertacijo napisal v tem jeziku, ni 
dolžan predložiti dokazil o aktivnem znanju razširjenega tujega jezika.  
 
Za znanje tujega jezika se upošteva tudi:  

- da kandidati, ki so pridobili diplomo I., II. ali III. stopnje v državi članici 
OECD, priložijo kot dokazilo o znanju tujega jezika diplomo; 

- da kandidati, ki so opravili izpit iz tujega jezika na I. ali II. stopnji, priložijo 
kopije ustreznih strani indeksa oziroma potrdilo o opravljenih izpitih; 

- da kandidati, ki so na maturi opravili izpit iz tujega jezika na višji ravni 
zahtevnosti, priložijo ustrezno kopijo Obvestila o uspehu na maturi 
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Znanje razširjenega tujega jezika se izkazuje samo pri prvi izvolitvi v naziv. 
 
4.2 Splošni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

11. člen 
V naziv:  

1. rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta, znanstvenega svetnika, 
višjega znanstvenega sodelavca in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, 
kdor ima doktorat znanosti;  

2. višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge 
stopnje;  

3. predavatelja tujega jezika na nejezikovnih smereh študija je lahko izvoljen, 
kdor ima 5 let ustrezne prakse in izobrazbo najmanj druge stopnje;  

4. predavatelja za predmete, pri katerih je težišče na posebnih strokovnih 
znanjih, je lahko izvoljen, kdor ima 5 let uspešnega strokovnega dela v praksi 
in izobrazbo najmanj druge stopnje;  

5. lektorja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo druge stopnje in 3 leta pedagoške 
prakse;  

6. asistenta je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in je med 
študijem dosegel povprečno oceno najmanj prav dobro (8);  

7. strokovnega svetnika je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge 
stopnje in 15 let ustrezne strokovne prakse na področju, povezanem s 
področjem, za katerega se voli v naziv;  

8. višjega strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj 
druge stopnje in 10 let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, 
za katerega se voli v naziv;  

9. strokovnega sodelavca je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge 
stopnje in 2 leti ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za 
katerega se voli v naziv;  

10. učitelja veščin je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje in 5 
let ustrezne prakse na področju, povezanem s področjem, za katerega se voli v 
naziv;  

12. bibliotekarja je lahko izvoljen, kdor ima izobrazbo najmanj druge stopnje, 3 
leta ustrezne prakse in izkazano sposobnost za samostojno strokovno delo. 

 
12.  člen 

Vsebinski elementi za presojo usposobljenosti za področje izvolitve v naziv so:  
– uspešnost pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali strokovnih 

problemov;  
– aktivno delovanje v mednarodnem prostoru;  
– izkušnje pri delu v poklicnem okolju. 

 
13. člen 

Usposobljenost na področju izvolitve v naziv se izkazuje z:  
– ustrezno bibliografijo na področju, za katerega želi kandidat biti izvoljen,  
– dokazili o uspešnem sodelovanju v mednarodnem prostoru,  
– dokazljivimi navedki v znanstveni literaturi in  
– pozitivnimi ocenami članov komisije za oceno kandidatove strokovne 

usposobljenosti. 



5 

 
14. člen 

Kandidatova dela morajo biti objavljena oziroma predstavljena na način, ki ga 
priznava stroka za uveljavitev v domači in mednarodni strokovni javnosti na 
področju, za katerega želi biti kandidat izvoljen.  

15. člen 
Kandidat izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela zlasti z naslednjimi kazalci 
mednarodne odmevnosti:  

– dokazljivimi citati v znanstveni literaturi,  
– vabljenimi predavanji na mednarodnih znanstvenih srečanjih, 
– članstvom v uredniških odborih mednarodnih revij,  
– članstvom v tujih akademijah,  
– nosilstvom predmeta na tujem visokošolskem zavodu ter  
– pedagoškim sodelovanjem pri izvedbi študijskih programov na tujem 

visokošolskem zavodu. 
 

Količinske vrednosti mednarodne odmevnosti kandidatovega dela, ki jih mora doseči 
kandidat, določa  26.  člen tega pravilnika. 
 
 

16. člen 
Za objavo z mednarodno odmevnostjo se šteje besedilo, objavljeno v enem od 
razširjenih tujih jezikov v eni od revij, indeksiranih v SSCI ali SCI z IF>0 oz. AHCI 
ali SCOPUS (revije s SNIP>0), ali v revijah, ki so po mnenju stroke po kakovosti in 
mednarodni odmevnosti primerljive s temi revijami. Seznam teh revij je sestavni del 
tega pravilnika. 
 

17. člen 
Prvo ali vodilno avtorstvo je razvidno iz vrstnega reda avtorjev; v kolikor ni razvidno, 
morajo soavtorji napisati izjavo o tem, kdo je vodilni avtor.  
 
Na področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja (npr. kjer so 
avtorji razvrščeni po abecednem vrstnem redu), se prvo oziroma vodilno avtorstvo ne 
upošteva. 

 
18. člen 

Elementi za presojo pedagoške usposobljenosti kandidata za izvolitev v naziv so:  
– razumljivost ter sistematičnost predavanj, vaj, seminarjev, konzultacij ter 

preverjanj znanja;  
– uspešno mentorstvo pri diplomah, specializacijah, magisterijih, doktoratih in 

vseživljenjskem ter drugem podiplomskem izobraževanju, mentorstvo 
študentom v izmenjavi in pri študentskem raziskovalnem delu;  

– odnos do študentov;  
– spodbujanje k znanstvenemu, pedagoškemu in strokovnemu delu;  
– priprava, strokovna, pedagoška in metodična oziroma didaktična vrednost 

pedagoških pripomočkov, študijskih gradiv in učbenikov;  
– razvijanje laboratorijev ali drugih specializiranih enot, ki podpirajo pedagoški 

proces;  
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– z dokazili potrjeno pedagoško usposabljanje po splošnih programih 
pedagoškega usposabljanja ali individualnih programih visokošolskega 
zavoda. 

 
4.3 Posebni minimalni standardi za izvolitev v naziv 
 

19. člen 
V naziv rednega profesorja in znanstvenega svetnika je lahko izvoljen kandidat, ki 
poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne 
minimalne standarde:  

1. Kakovostni pogoji:  
– je sposoben samostojno znanstveno in raziskovalno-razvojno delovati na 

področju, za katerega želi biti izvoljen, ter prispevati nova znanja ali 
stvaritve ter izkazati mednarodno odmevnost svojega dela;  

– je po opravljenem doktoratu najmanj 3 mesece neprekinjeno raziskovalno 
ali pedagoško deloval na kakovostni tuji univerzi ali raziskovalni ustanovi;   

– poglablja in dopolnjuje znanstvene dosežke ter skrbi za njihovo uporabo 
oziroma bogati slovensko in mednarodno znanje in kulturo;  

– je bil mentor pri vsaj eni zaključeni doktorski disertaciji ali somentor pri 
dveh doktorskih disertacijah kjer mentorstvo šteje tudi v primeru 
utemeljeno zavrnjene doktorske disertacije;  

– je objavil znanstvena dela (monografija, knjiga, učbenik), ki so pomembna 
za razvoj stroke v mednarodnem in nacionalnem okviru;  

– je vodil raziskovalne projekte;  
2. Količinski pogoji:  

– je objavil vsaj 14 člankov (od tega najmanj 7 od zadnje izvolitve v nižji 
naziv), pri katerih je prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je njegov 
prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega avtorja); 
od tega mora biti najmanj 6 člankov objavljenih v revijah, indeksiranih v 
SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0). Če je za 
področje za izvolitev značilno, da revije, indeksirane v SSCI, SCI z IF>0 oz. 
AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0), niso edino zanesljivo merilo za 
preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in 
mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Seznam teh revij 
je sestavni del tega pravilnika v II. skupini. 

– Kandidat lahko največ 8 člankov iz predhodne alineje, ki pa ne 
nadomeščajo obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI 
in SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0), nadomesti z 
znanstveno monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom ali 
strokovnim dosežkom. Avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 
članka. Avtorstvo dela znanstvene monografije pa nadomešča en članek. 
Dva od člankov, ki jih kandidat nadomešča z znanstveno monografijo ali 
delom znanstvene monografije, lahko nadomesti z recenziranim 
univerzitetnim učbenikom. Avtorstvo recenziranega univerzitetnega 
učbenika se šteje kot en članek. Enega od člankov, ki jih kandidat 
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, 
lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim dosežkom 

– je objavil vsaj 1 visokošolski učbenik z recenzijo (učbenik more nadomestiti 
članka, objavljenega v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI 
ali SCOPUS (revije s SNIP>0)). 
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Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja mora pred izvolitvijo opraviti javno 
predavanje.  
 

20. člen 
V naziv izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen 
kandidat, ki poleg temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi 
naslednje posebne minimalne standarde:  

1. Kakovostni pogoji:  
– je sposoben samostojno znanstveno ali raziskovalno-razvojno delovati na 

področju, za katerega se izvoli, ter na njem prispevati nova znanja ali 
stvaritve. Ta sposobnost se izkazuje z ustrezno bibliografijo na področju 
izvolitve v naziv;  

– je uspešno deloval v strokovnem okolju;  
– izkazuje mednarodno odmevnost svojega dela;  
– je po opravljenem doktoratu raziskovalno ali pedagoško deloval na tuji 

univerzi ali raziskovalni ustanovi neprekinjeno najmanj 3 mesece. Enako 
kot delovanje na tuji univerzi se vrednoti sodelovanje v žiriji pri 
pomembnih mednarodnih umetniških tekmovanjih ali natečajih, 
mentorstvo študentom, ki dosežejo mednarodna priznanja na mednarodnih 
tekmovanjih ali na mednarodnih prireditvah, ki so glede na prostor in kraj 
dogajanja izjemnega pomena;  

– je bil somentor pri najmanj eni zaključeni doktorski disertaciji, kjer 
somentorstvo šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjene doktorske 
disertacije; ali je sicer ustrezno prispeval k vzgoji strokovnjakov na svojem 
področju. Za tak prispevek se šteje:  
– uspešno zaključeno mentorstvo pri vsaj enem študentskem delu, 

nagrajenem z univerzitetno nagrado oziroma nacionalno strokovno ali 
mednarodno nagrado;  

– glavno mentorstvo pri dveh zaključenih magistrskih delih; mentorstvo 
šteje tudi v primeru utemeljeno zavrnjenega magistrskega dela;  

– vodenje raziskovalnega projekta;  
2. Količinski pogoji:  

– je objavil vsaj 7 člankov (od tega najmanj 4 od zadnje izvolitve v nižji 
naziv), pri katerih mora biti prvi ali vodilni avtor (oz. dokazuje, da je 
njegov prispevek k članku enakovreden prispevku prvega ali vodilnega 
avtorja), od tega morajo biti najmanj 3 članki objavljeni v revijah, 
indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0). 
Če je za izvolitveno področje značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z 
IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0), niso edino zanesljivo merilo 
za preverjanje odmevnosti, se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in 
mednarodni odmevnosti primerljive z naštetimi revijami. Seznam teh revij 
je sestavni del tega pravilnika v II. skupini. 

– kandidat lahko največ 4 članke iz predhodne alineje (ki pa ne nadomeščajo 
obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v SSCI in SCI z IF>0 
oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0) nadomesti z znanstveno 
monografijo, delom znanstvene monografije, učbenikom, raziskovalnim ali 
strokovnim dosežkom (prenos tehnologij, podeljeni patent ipd.). Pri tem 
avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo dela 
znanstvene monografije pa 1 članek. Enega od člankov, ki jih kandidat 
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nadomešča z monografijo ali delom monografije, lahko nadomesti z 
recenziranim univerzitetnim učbenikom. Enega od člankov, ki jih kandidat 
nadomešča z znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije, 
lahko nadomesti z vrhunskim raziskovalnim ali strokovnim dosežkom  

– je objavil vsaj 1 visokošolski učbenik z recenzijo (učbenik ne more 
nadomestiti članka, objavljenega v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z 
IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0)). 

 
21. člen 

V naziv docenta in znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen kandidat, ki poleg 
temeljnih in splošnih minimalnih standardov izpolnjuje tudi naslednje posebne 
minimalne standarde:  

1. Kakovostni pogoji:  
– je uspešen pri reševanju znanstvenih, raziskovalno-razvojnih ali  

strokovnih problemov;  
– aktivno deluje v mednarodnem prostoru;  

2. Količinski pogoji:  
– je objavil vsaj 3 članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, od tega 

mora biti najmanj 1 članek objavljen v revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z 
IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0). Če je za področje izvolitve 
značilno, da revije, indeksirane s SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS 
(revije s SNIP>0), niso edino zanesljivo merilo za preverjanje odmevnosti, 
se upoštevajo revije, ki so po kakovosti in mednarodni odmevnosti 
primerljive z naštetimi revijami. Seznam teh revij je sestavni del tega 
pravilnika v II. skupini.  

– kandidat lahko največ 2 članka iz prve alineje prejšnjega odstavka (ki pa 
ne nadomeščata obveznega članka, objavljenega v reviji, indeksirani v 
SSCI in SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s SNIP>0)) nadomesti z 
znanstveno monografijo ali delom znanstvene monografije. Pri tem 
avtorstvo znanstvene monografije nadomešča 2 članka, avtorstvo v delu 
znanstvene monografije nadomešča 1 članek.  

– je objavil vsaj 1 visokošolski učbenik z recenzijo (velja za primer ponovne 
izvolitve v naziv docenta, učbenik more nadomestiti članka, objavljenega v 
revijah, indeksiranih v SSCI, SCI z IF>0 oz. AHCI ali SCOPUS (revije s 
SNIP>0)). 
 

22. člen 
V naziv višjega predavatelja in (znanstvenega) asistenta je lahko izvoljen kandidat, 
ki ima:  

– izkazana strokovna dela in objave, ki dokazujejo njegovo strokovno 
uveljavljenost na področju, na katerem želi biti izvoljen v naziv, s tem, da je 
objavil najmanj tri članke, pri katerih je bil prvi ali vodilni avtor, vsi trije 
članki morajo biti iz publikacij, navedenih v III. skupini ali višje (I. ali II. 
skupina) iz seznama revij, ki je sestavni del tega pravilnika;  

– ob ponovni izvolitvi v naziv avtorstvo visokošolskega učbenika z recenzijo: vsaj 
2 (od tega najmanj 1 od zadnje izvolitve); 

– izkazano pedagoško usposobljenost  s preizkusnim predavanjem. 
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23. člen 
V naziv predavatelja in (znanstvenega) asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki: 

− se je strokovno uveljavil na področju, za katerega želi biti izvoljen v naziv; 
− ob ponovni izvolitvi v naziv avtorstvo visokošolskega učbenika (če je nosilec 

učne enote) z recenzijo: vsaj 1; 
− ob ponovni izvolitvi v naziv študijsko gradivo za izvedbo vaj (če izvaja samo 

vaje): vsaj 2; 
− izkaže svojo pedagoško usposobljenost  s preizkusnim predavanjem 

 
24. člen 

V naziv lektorja je lahko izvoljen kandidat, ki:  
– ima 3 leta ustrezne pedagoške prakse in, če gre za žive jezike, vsaj 3 mesece 

neprekinjenega strokovnega oziroma pedagoškega delovanja v ustreznem 
jezikovnem okolju;  

– ima ustrezno bibliografijo, ki obsega dela in stvaritve, ki jih priznava stroka 
kot ustrezni način predstavitve s področja, za katerega želi biti izvoljen;  

– je pokazal sposobnost za strokovno in pedagoško delo;  
– izkazuje pedagoško usposobljenost s preizkusnim predavanjem 

 
25. člen 

V naziv asistenta in (znanstvenega) asistenta je lahko izvoljen kandidat, ki je:  
– dokončal zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro (8), tako da se 

pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih 
ocenjenih študijskih obveznosti;  

– za svoje zaključno delo, če je to pogoj za zaključek študija, dosegel najmanj 
oceno prav dobro (8);  

– ob ponovni izvolitvi v naziv študijsko gradivo za izvedbo vaj: vsaj 3; 
– pokazal sposobnost za strokovno in znanstveno, raziskovalno-razvojno delo. 

 
26. člen 

Kandidati za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta 
morajo dosegati tudi naslednje količinske vrednosti mednarodne odmevnosti kot 
pogoje za izvolitev v naziv: 

1. redni profesor:  
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 5; 
- vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih: vsaj 5; 
- članstvo v uredniških odborih mednarodnih revij: vsaj 1; 
- nosilstvo predmeta na tujem visokošolskem zavodu: vsaj 1; 
- pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem 

visokošolskem zavodu: vsaj 1. 
 

2. izredni profesor: 
- dokazljivi citati v znanstveni literaturi: vsaj 2; 
- vabljena predavanja na mednarodnih znanstvenih srečanjih: vsaj 3; 
- nosilstvo predmeta na tujem visokošolskem zavodu: vsaj 1; 
- pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem 

visokošolskem zavodu: vsaj 1. 
 



10 

3. docent:  
- pedagoško sodelovanje pri izvedbi študijskega programa na tujem 

visokošolskem zavodu: vsaj 2, razen v primeru kandidata, ki predhodno ni 
bil izvoljen v naziv visokošolskega učitelja. 

 
4.4. Minimalni standardi za ponovno izvolitev v naziv 
 

27. člen 
Pri ponovni izvolitvi v naziv za isto izvolitveno področje mora kandidat od zadnje 
izvolitve v naziv izpolniti vsaj polovico pogojev, pri čemer se pri preverjanju 
izpolnjevanja količinskih pogojev upošteva njihovo izračunavanje z zaokroževanjem 
navzgor. Mnenje študentskega sveta o pedagoški usposobljenosti kandidata, ki je že 
sodeluje s fakulteto, pridobi fakulteta sama. 
 

28. člen 
Če kandidat ne izpolni pogojev za ponovno izvolitev, lahko zaprosi za izvolitev v nižji 
naziv, če je bil pred tem že izvoljen v ta naziv. Pri tem mora izpolnjevati pogoje, ki so 
potrebni za ponovno izvolitev v nižji naziv. 

4.5. Vrstni red nazivov, predčasna vloga za izvolitev v naziv 

29. člen 
Visokošolski učitelji so v nazive voljeni po naslednjem vrstnem redu: predavatelj, 
višji predavatelj, docent, izredni profesor, redni profesor.  
 
Znanstvi delavci so v nazive voljeni po naslednjem vrstnem redu:  (znanstveni) 
asistent, znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec, znanstveni svetnik. 
 
Pri prvi izvolitvi v naziv, je upoštevaje izpolnjevanje pogojev za izvolitev, možna 
izvolitev v naziv brez upoštevanja vrstnega reda iz prvega in drugega odstavka tega 
člena. 
 

30. člen 
Kandidat lahko izjemoma zaprosi za izvolitev v naziv pred potekom veljavnega 
naziva (predčasna vloga). Za predčasno se šteje vsaka vloga za izvolitev v naziv, ki jo 
kandidat vloži prej kot šest mesecev do poteka veljavne izvolitve v naziv. 

Za predčasno vlogo se šteje tudi vloga za izvolitev v naziv, pri kateri kandidat, ki je 
že izvoljen naziv, mimo vrstnega reda nazivov, določenega z 29. členom tega 
pravilnika, kadarkoli v času veljavnosti naziva prosi za izvolitev v naziv docenta, 
izrednega profesorja, rednega profesorja oz. znanstvenega sodelavca, višjega 
znanstvenega sodelavca, znanstvenega svetnika.  
 
Za predčasno se ne šteje vloga za izvolitve v naziv predavatelja, višjega predavatelja 
in docenta. Za izvolitev vanje lahko kandidat, ki je že izvoljen v naziv, zaprosi 
kadarkoli, ko oceni, da izpolnjuje pogoje za izvolitev, določene s tem pravilnikom. 
 

V primeru predčasne vloge mora kandidat izkazati izjemne dosežke. Kot izjemni 
dosežek se šteje prejem pomembne, splošno znane mednarodne nagrade, izjemno 
pomembna dela z dokazano veliko odmevnostjo pri nas in v tujini ali odločilen 
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prispevek k razvoju pomembnega novega področja raziskav, kar potrdijo trije redni 
profesorji v ločenih izjavah, ki jih pridobi kandidat in priloži predčasni vlogi. 
 
 
5. Postopek za izvolitev 
 

31. člen 
Postopek za izvolitev v naziv se vodi po določilih tega pravilnika in po določilih 
zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru razlik med določili tega 
pravilnika in zakona o upravnem postopku, veljajo določila tega pravilnika. 
 
V kolikor s tem pravilnikom ni drugače določeno, postopek do izdaje odločbe vodi 
tajnik fakultete.  
 

32. člen 
Upoštevaje določila zakona, ki ureja visoko šolstvo in visokošolsko avtonomijo, v 
postopku za izvolitev v naziv fakulteta odloča po prostem preudarku. 
 

33. člen 
Postopek za izvolitev v naziv se začne na pisno vlogo kandidata. Kandidat za 
izvolitev v naziv mora vlogi priložiti: 

- življenjepis, iz katerega so med drugimi razvidni podatki o šolanju in 
dosedanjih delovnih izkušnjah; 

- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo doseženo izobrazbo; 
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki izkazuje aktivno znanje razširjenega 

tujega jezika,  
- overjeno fotokopijo dokumentov, ki dokazujejo dosedanje delovne izkušnje 

(npr. fotokopije delovne knjižice, fotokopije potrdil o zaposlitvi, fotokopije 
priporočil dosedanjih delodajalcev ipd.). 

 
Kandidat za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja, docenta in 
višjega predavatelja mora vlogi priložiti tudi: 

- seznam bibliografije s povzetki ključnih bibliografskih vsebin, s katerimi 
dokazuje doseganje posebnih minimalnih standardov za izvolitev (2. točka 
prvega odstavka 19. člena, 2. točka prvega odstavka 20. člena, 2. točka prvega 
odstavka 21. člena tega pravilnika); v primeru ponovne izvolitve v isti naziv, 
mora kandidat priložiti dva ločena seznama: seznam celotne bibliografije in 
seznam bibliografije za zadnje izvolitveno obdobje;  

- dokazila o izpolnjevanju količinskih vrednosti mednarodne odmevnosti (26. 
člen tega pravilnika); v primeru ponovne izvolitve v isti naziv, mora kandidat 
ločeno priložiti dokazila za zadnje izvolitveno področje:   

- izpis bibliografije iz Cobiss;  
- izpis vrednotenja bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po 

metodologiji ARRS iz SICRIS, 
 
Kandidati lahko vlogi priložijo tudi drugo dokumentacijo, ki utemeljuje izpolnjevanje 
pogojev za izvolitev v naziv (npr. mnenje študentskega sveta drugega visokošolskega 
zavoda, če kandidat do vložitve vloge ni sodeloval s fakulteto). 
 



12 

34. člen 
Po prejemu vloge tajnik fakultete preveri ali je vloga popolna. Če vloga ni popolna, 
tajnik kandidatu določi primerni rok za njeno dopolnitev. Če kandidat v določenem 
roku vloge ne dopolni, tajnik o  tem obvesti dekana. Dekan na tej osnovi senatu 
predlaga, da vlogo zavrže. 
 

35. člen 
Tajnik popolno vlogo odstopi dekanu. 
 

36. člen 
Dekan pred posredovanjem vloge senatu sam presodi ali je kandidatova vloga v 
interesu fakultete in vsebinsko popolna. 
 

37. člen 
Interes fakultete se presoja zlasti po vrsti in obsegu sodelovanja, ki ga fakulteta 
lahko vzpostavi s kandidatom po njegovi izvolitvi v naziv. 
 
Če dekan presodi, da izvolitev kandidata ni v interesu fakultete, dekan senatu 
predlaga, da vlogo zavrne. 
 

38. člen 
Za vsebinsko popolno vlogo se šteje vloga, iz katere je razvidno, da je izvolitev v 
naziv, glede na priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za izvolitev, verjetna.  
 
Če je vloga vsebinsko nepopolna, dekan o tem obvesti kandidata in mu predlaga, da 
jo v primernem roku dodatno utemelji. Če kandidat vloge ne uspe dodatno utemeljiti, 
mu dekan predlaga umik vloge. Če kandidat ne sledi temu predlogu, dekan senatu 
predlaga, da vlogo zavrne. 

39. člen 
V primeru, da dekan presodi, da je izvolitev v interesu fakultete in z vidika tega 
pravilnika verjetna, vlogo, skupaj s predlogi članov komisije za oceno kandidatove 
strokovne usposobljenosti, posreduje senatu, da odloči o začetku vsebinske obravnave 
vloge. 
 

40. člen 
Senat v sklepu o začetku vsebinske obravnave vloge imenuje tudi člane komisije za 
oceno kandidatove strokovne usposobljenosti. 
 
Za člana komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti je lahko imenovan 
visokošolski učitelj z višjim ali vsaj enakim izvolitvenim nazivom, kot ga prosi 
kandidat. Dva člana komisije morata imeti izvolitev iz enakega izvolitvenega 
področja, kot je izvolitveno področje, za katerega izvolitev prosi kandidat. 
 
V postopku za izvolitev v naziv rednega profesorja, izrednega profesorja in docenta 
vsak član komisije za oceno kandidatove strokovne usposobljenosti izdela svojo 
oceno. V drugih postopkih oceno izdela predsednik komisije, svoje soglasje z njo pa 
morata s podpisom izraziti preostala dva člana komisije. 
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41. člen 
Če ni s sklepom o imenovanju članov komisije za oceno kandidatove strokovne 
usposobljenosti določeno drugače, ista komisija, v primeru kandidatove prve izvolitve 
v naziv, določi tudi temo kandidatovega preizkusnega predavanja in kandidatovo 
preizkusno predavanje oceni. 
 
Datum in kraj preizkusnega predavanja določi dekan, pri čemer mora imeti kandidat 
za pripravo preizkusnega predavanja na voljo primeren čas.  
 

42. člen 
Po pridobitvi ocen oziroma ocene kandidatove strokovne usposobljenosti in v primeru 
kandidatove prve izvolitve v naziv tudi ocene kandidatovega preizkusnega 
predavanja, tajnik fakultete za senat pripravi pisno poročilo o dotedanjem poteku 
postopka lahko pa tudi predlog odločitve senata.  
 
O svoji odločitvi senat izda odločbo, ki jo podpiše dekan. Zoper odločbo senata je 
možen upravni spor. 
 

43. člen 
Kandidat, ki v postopku za izvolitev v naziv ni bil izvoljen, lahko ponovno zaprosi za 
izvolitev v isti naziv po enem letu od zavrnitve vloge.  
 

6. Postopek odvzema naziva 
 

44. člen 
V primerih, ki jih določa zakon in ta pravilnik, lahko senat na predlog dekana začne 
postopek za odvzem naziva. 
 
Predlog mora vsebovati ime in priimek ter izvolitveni naziv visokošolskega učitelja 
oz. visokošolskega sodelavca, razloge za odvzem naziva in dokaze, ki jih utemeljujejo. 

 
45. člen 

Šteje se, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne 
izpolnjuje znanstvenih obveznosti, če tri leta zaporedoma ne izpolni osnovnega 
raziskovalnega in strokovnega dela, določenega z osebnim letnim delovnim načrtom. 
 
Šteje se, da visokošolski učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec ne 
izpolnjuje pedagoških obveznosti, če je bil v študentski anketi trikrat zaporedoma 
ocenjen s povprečno oceno 2,50 ali manj. 

 
46. člen 

Če senat sprejme predlog dekana in začne postopek za odvzem naziva, o tem obvesti 
visokošolskega učitelja oziroma visokošolskega sodelavca, zoper katerega je uveden 
postopek. Le- ta se lahko v 15. dneh po vročitvi obvestila pisno izreče o predlogu za 
odvzem naziva. 

 
47. člen 

V postopku za odvzem naziva se primerno uporabljajo določbe tega pravilnika o 
postopku za izvolitev v naziv. 
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7. Priznavanje nazivov, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih 
 

48. člen 
V primerih, ko v pedagoškem in izobraževalnem delu fakultete sodeluje visokošolski 
učitelj, znanstveni delavec ali visokošolski sodelavec, ki je bil v naziv izvoljen na 
drugem visokošolskem zavodu, lahko dekan na podlagi ugotovitve: 

– da je bil visokošolski zavod, ki je izdal odločbo o izvolitvi  v času izdaje odločbe 
vpisan v razvid visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo pristojno za 
visoko šolstvo,  

– da je imel drugi visokošolski zavod v času izdaje odločbe sprejeta merila za 
izvolitve v nazive, usklajena z merili nacionalne agencije za kakovost v 
visokem šolstvu in  

– da so bila merila iz predhodne alineje tega člena ob izdaji odločbe o izvolitvi 
upoštevana,  

senatu predlaga, da prizna naziv, pridobljen na drugem visokošolskem zavodu, kot 
ustrezen za pedagoško in izobraževalno delo na šoli. 
 

49. člen 
Ugotavljanje enakovrednosti nazivov visokošolskih učiteljev in visokošolskih 
sodelavcev, pridobljenih v tujini, se izvede po standardih, predpisanih s tem 
pravilnikom. 
 

8. Prehodne določbe  
 

50. člen  
Izvolitvena področja, navedena v že izdanih in še veljavnih odločbah o izvolitvi, so 
primerljiva z izvolitveni področji, določenimi s tem pravilnikom in sicer: 

– izvolitvena področja: javna uprava, organizacije, organizacija podjetja in javna 
uprava, trženje, management, podjetništvo, človeški viri in upravljanje z 
njimi, človeški viri in ravnanje z njimi, management v izobraževanju, 
organizacija, organizacija in poslovanje, poslovne vede, organizacija in 
poslovodenje ter upravljanje s kadri  so primerljiva z izvolitvenim področjem 
poslovne vede; 

– izvolitvena področja: informacijski sistemi in poslovna informatika, 
informatika v upravljanju, informacijsko - upravljavski sistemi in poslovanju 
so izvolitvenim področjem računalništvo in informatika; 

– izvolitvena področja: ekonomija, ekonomika in financiranje podjetij so 
primerljiva z izvolitvenim področjem ekonomija; 

– izvolitvena področja: pravo v upravljanju in poslovanju, gospodarsko pravo, 
pravni okviri poslovanja in davčna politika so primerljiva z izvolitvenim 
področjem pravo; 

– izvolitveni področji: matematična ekonomija in kvantitativne metode v 
ekonomski analizi sta primerljivi z izvolitvenim področjem kvantitativne in 
kvalitativne metode; 

– izvolitvena področja: poslovni angleški jezik, nemški jezik in nemški poslovni 
jezik se uskladijo z izvolitvenim področjem poslovni tuji jezik (navedba tujega 
jezika). 
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Ugotovitev iz predhodnega odstavka se od uveljavitve tega pravilnika dalje upošteva 
pri izvajanju pedagoškega dela. 

 
51. člen 

Senat lahko na vlogo kandidata in na obrazložen predlog dekana  prizna naziv 
visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca ali visokošolskega sodelavca, ki je bil v 
naziv izvoljen na drugem visokošolskem zavodu na podlagi 23. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (UL RS, 86/09).  
 
Pogoji za priznanje so: 

– da je bil drugi visokošolski zavod v času izdaje odločbe vpisan v razvid 
visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo pristojno za visoko šolstvo,  

– da je imel drugi visokošolski zavod v času izdaje odločbe veljavna merila za 
izvolitve v nazive, 

– da kandidat izkaže, da so bila v postopku njegove izvolitve na drugem 
visokošolskem zavodu uporabljena merila za izvolitev v naziv, primerljiva z 
merili fakultete, veljavnimi do uveljavitve tega pravilnika.  
 

9. Končne določbe 
 

52. člen 
Upoštevaje zakon, ki ureja znanstveno in raziskovalno dejavnost in Minimalne 
standarde za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih lahko visokošolski učitelji zaprosi 
za priznanje ustreznega naziva znanstvenega delavca. O priznanju odloči dekan z 
odločbo, v kateri ugotovi veljavnost in trajanje prosilčeve izvolitve v naziv 
visokošolskega učitelja, izvolitveni naziv in naziv znanstvenega delavca, ki ustreza 
pedagoškemu izvolitvenemu nazivu prosilca in njegovo trajanje, ki je omejeno z 
veljavnostjo izvolitve v naziv visokošolskega učitelja.  
  

53. člen 
Ta pravilnik se uporablja za vse postopke izvolitev, začete po 1. 2. 2018. Objavi se na 
spletni strani fakultete. 
 
 
Številka: FPUV-54/2019 

 

Dekanica: 
Datum: 21. 11. 2019 izr. prof. dr. Jasmina Starc 
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PRILOGA 1: Seznam revij, ki so pomembne za razvoj področja upravljanje in 
poslovanje in področja informatike v upravljanju in poslovanju  
 
I. skupina 
 
Revije s SSCI, SCI oz. AHCI z IF > 0 ali SCOPUS (revije s SNIP > 0). 
 
II. skupina 
Skupina revij, ki nadomeščajo revije s SSCI, SCI oz. AHCI z IF > 0 ali SCOPUS 
(revije s SNIP > 0), vendar ne obveznih člankov, objavljenih v revijah, indeksiranih v 
SSCI, SCI oz. AHCI z IF > 0 ali SCOPUS (revije s SNIP > 0), katerih število je 
opredeljeno v 2. točki 19. člena za rednega profesorja, v 2. točki 20. člena za 
izrednega profesorja in v 2. točki 21. člena za docenta. 
 
Revija za ekonomske in poslovne vede / Journal of Economic and Business Sciences, 
ki jo izdajata Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto in Visoka fakulteta 
za upravljanje in poslovanje Novo mesto. 
Revija za zdravstvene vede / Journal of Health Sciences, ki jo izdaja Fakulteta za 
zdravstvene vede Novo mesto. 
Ekonomske teme, ki jo izdaja Ekonomska fakulteta Niš, Univerza v Nišu, Srbija. 
Management, ki jo izdaja Fakultet organizacionih nauka Beograd, Univerza v 
Beogradu, Srbija. 
Lider – Direktor: časopis za teoriju i praksu menadžmenta, ki jo izdaja CEKOM, 
Novi Sad, Srbija. 
Tranzicija: časopis za ekonomiju i politiku, ki jo izdaja Ekonomski institut, Fakultet 
poslovne ekonomije Univerziteta »Aperion« Travnik, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 
Strani pravni život, ki jo izdaja Institut za uporedno pravo, Beograd. 
 
III. skupina  
 
• Domače: 
Akademija MM 
Didactica Slovenica – Pedagoška obzorja 
Družboslovne razprave 
EBR – Economic and Business Review, UL 
Economics and Business Review 
Ekonomska revija 
Ekonomski izzivi 
Ekonomsko poslovna revija 
IB revija: za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in 
socialnega razvoja Slovenije 
Iks 
Izzivi managementa 
Javna uprava 
Kapital 
Lex Localis 
Management 
Managing Global Transitions 
MM 
Naše gospodarstvo 
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Organizacija (prej Organizacija in kadri) 
Podjetje in delo, revija za gospodarstvo, delovno in socialno pravo (prej Združeno 
delo) 
Pravnik 
Revija HRM 
Revizor 
Sodobna pedagogika 
Teorija in praksa 
Uporabna informatika  
Zbornik znanstvenih razprav, Pravna fakulteta v Ljubljani 
 
• Tuje: 
Agrárne právo EÚ 
American Journal of Comparative Law 
Acta Neophilologica 
Administrative science 
American Journal of International Law 
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 
Annuaire Francais de Droit International (AFD) 
Annuaire international de jurisprudence constitutionnele 
Annuaire Suisse de Droit International 
Arbitration International (IFLP) 
Archiv für recht und sozialphilosophie 
Archives des philosophie du droit 
Arhiv za pravne i društvene nauke 
Artificial intelligence review 
Austrian Journal of International Law 
Baltic Journal of Economics 
BL Bibliographie Linguistique 
Bulletino dell'instituto di diritto romano 
Canadian public administration 
Comparative Economics Studies 
Computer science in economics and management 
Consumer Law Journal 
Cornel Law Rewiew 
Cross Cultural Management: An International Journal 
Datamation 
Development and change 
Die inovative verwaltung 
Die öffentliche verwaltung 
Die verwaltung 
Diritto delle relazioni industriali 
Društvena istraživanja 
East European Constitutional Review 
Eastern European Economics 
Eastlex, Manz Verlag, WIEN (IBZ) 
Ecologa Law Quarterly U.C. Berkeley School of Law 
Economic and Business Review 
Economic review 
Economics of planning 
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European Journal of International Management 
Ekonomska revija 
Ekonomski vjestnik 
ELOPE 
ERIC 
EU Agrarian Law 
European Business Law Review 
European Company and Financial Law Review (IBZ) 
European Competition Law Review 
European intellectual property review 
European Law Review 
European management journal 
European management review 
Expert systems for information management 
Finance 
Financial statistics 
Financijska praksa 
Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju 
GRUR International 
Harvard Business Review 
Harvard International Law Journal 
Hotel and Tourism Management, Univerza v Kragujevcu 
Horizonti 
IC wissen buerokommunikation 
Ieee transaction on software engineering 
Ieee transaction on system, management and cibernetics. part B, Cybernetics 
Ieee transactions on knowledge and data engineering  
Ifip transactions on information systems 
Imago Europae (Firenze, Italija) 
Industrial marketing management 
Industrija – Ekonomski institut Beograd Srbija 
Informatica 
Information infrastructure and policy 
Information management & computer security 
Information management report, 0961-7612 
Information processing and management 
Informatologija 
International and comparative Law Quarterly 
International journal of information and operations management education 
International journal of operations & production management 
International Journal of Retail & Distribution Management 
International Journal of Social Economics 
International journal of the economics of business 
International Journal of the Sociology of Law 
International Journal of trade and Global Markets 
International Labour Review 
International labour review 
International Social Security Review 
ITRO – Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja 
Ius Rivista di scienze giuridiche 
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Jahrbuch für Ostrecht 
Japan management review 
Journal of brand management 
Journal of business & industrial marketing 
Journal of business research 
Journal of consumer behavior 
Journal of co-operative organization and management 
Journal of database management 
Journal of development finance 
Journal of Business and Economics, Academic Star Publishing Company, USA 
Journal of Economics and Business Research 
Journal of economics behavior & organization 
Journal of health politics, policy and law 
Journal of Law and Society 
Journal of Management 
Journal of marketing 
Journal of multivariate analysis 
Journal of Modern Education Review, Academic Star Publishing Company, USA 
Journal of regional policy 
Journal of the royal statistical society seri. 0035-9254 
Jugoslovenska revija za međunarodno pravo (JRMP) 
Juristische Schulung 
Labeo Rassegna di diritto romano 
Law and Society Review 
Leiden Journal of International Law 41. Monatsschrift für Kriminologie und 
Strafrechtsreform 
Linguistica 
Local government studies 
Log in: Informatik und computer in der schule 
Manager +: moč ideje 
Marketing: journal of research and management 
Mis quarterly 
Monitor 
Naša zakonitost 
Neue juristische wochenschrift' 
Object oriented systems 
Ocean Development and International Law 
Orbis iuris Romani Journal of Ancient Law Studies 
Osteuropa-Recht 
Prague Economics Papers 
Praktični menadžment 
Pravo u gospodarstvu (prej Priveda i pravo) 
Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts 
Proceedings of Rijeka Faculty of Economics Journal of Economics and Business 
Economy & Business 
Public enterprise 
Public law 
Public Policy and administration 
Rabetszeitschrift 
Ratio Juris 
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Recht de Landwirtschaft 
Rechtstheorie 
Recht der Landwirtschaft 
Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe 
Research in pedagogy – The journal issued by the Serbian Academy of Education - 
Belgrade 
Review for Central and East European Law 
Revue internationale des droits de I'antiquite 
Revue internationale de l'économie sociale 
Revue critique de droit international prive 
Revue de droit pena let de criminologie 
Revue de droit public et de la science politique en France et a I'etranger 
Revue d'histoire de droit 
Revue francaise d'administration publique 
Revue francaise de droit administratif 
Revue francaise de droit constitutionnel 
Revue generale de droit international public 
Revue international de droit penal 
Revue trimestrielle de droit civil 
Revue trimestrielle de droit commercial 
Rivista di diritto agrario 
Rivista internacionale di filosofia del diritto 
Scandinavian journal of statistics 
Sociologia del diritto 
Sociologija sela 
South East European Journal of Economics and Business 
Studia et documenta historiae et iuris 
Teaching public administration 
Temple Law Review 
The economics 
The economist 
The journal of fixed income 
The Journal of product innovation management 
The new review of information and library research 
The official journal of the institute of business process reengineering 
Tržište: časopis za tržišnu teoriju i praksu 
Učitelj, Univerza »Sv. Kliment Ohridski«, Univerza Skopje 
Verwaltung und management 
Verwaltungsfuehrung 
Verwaltungsorganisation 
Wettbwerb in Recht und Praxis 
WGO Monatshefte 
WiRO. Zeitschrift zur recht-und wirtschaftsentwicklung in den Staaten Mittel-und 
Osteuropas 
Wirtschaftsinformatics 
Wisconsin Law Review 
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci 
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 
Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte 
Zeitschrift für auslänndisches und internationales arbeits und socialrecht 
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Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen 
Zeitschrift für öffentliche verwaltung 
Zeitschrift für öffentliches recht 
Zeitschrift für Rechtssoziologie 
Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfR) 
Zeitschrift für ausladishes und Internationales Arbeits-und Sozialrecht  
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (Fam RZ) 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswisswnschaft 
Zeitschrift für öffentliches Recht 
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PRILOGA 2: Bibliografske baze podatkov 
ABI/INFORM Complete   
Abstracts in Social Gerontology 
Abstracts on Criminology and Penology  
Academic Journal Database  
Academic OneFile 
Academic Search, AgeLine 
AEI − Australian Education Index  
AGRICOLA 
American Psychological Abstracts 
Anthropological Index Online  
APAIS − Australian Public Affairs Information Service   
Arts and Humanities Citation Index 
Asian Education Index 
Asian-Pacific Economic Literature, APEL  
ASME Digital Library 
ASSIA − Applied Social Sciences Index and Abstracts  
Australian Education Index 
Bibliography of Asian Studies 
BIOSIS   
BL – Bibliographie Linguistique 
British Education Index 
Bulletin Signaletique   
CAB Abstracts  
Cabell's Direcrory 
Canadian Business and Current Affairs Education  
CGP − Current Geographical Publications  
Chemical Abstract   
Child Development Abstracts & Bibliography   
CIJE − Current Index to Journal in Education  
CINAHL − Cumalative Index to Nursing & Allied Health Literature  
CIS Current Index to Statistics  
Communication Abstracts 
Compendex    
Compuscience Database    
Computer Science Index   
Contents Pages in Education 
Copernicus Index 
CRCnetBASE 
Criminal Justice Abstracts 
CrossRef   
CSA – Cambridge Scientific Abstracts      
CSA Ling. & Lang. Beh. A 
CSA- Social Science Collection 
CSASA 
Current Abstracts 
Current Content 
Digital Library and Archives – DLA  
Directory of Open Access Journals 
DOAJ - Directory of Open Access Journals 
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EBSCO - Education Research Complete  
ECER – European Conference of Educational Research 
EconLit  
EdNA Online Database 
Education Abstracts 
Education Index 
Education Research Complete 
Education Research Index 
Educational Technology Abstract 
Electronic Publishing Center   
EMERALD Fulltext 
Environment  Abstracts  
ERA − Educational Research Abstract Online   
ERIC 
ERIH 
ETBU 
European Mathematical Society – Mathematics Didactics Database, MATHDI  
Family Studies Database 
Film Literature Index 
Food Science and Technology Abstracts 
FRANCIS 
FSTA − Food Science and Technology Abstracts  
GEO Abstracts 
GEODOK –Virtual Geographic Library Database, Geosource  
Geogle Scholar  
GeoRef –  Database of Bibliographic Information in Geosciences  
Global Health 
Health Education Abstracts 
Higher Education Research Data Collection 
Higher Education Teaching and Learning Journal 
HINARI 
Historical  Abstracts  
IBR – International Bibliography of Book Reviews 
IBSS – International Bibliography of the Social Sciences 
IBZ - International Bibliographie der Zeitschriftenliteratur 
ICONDA 
IEEE Xplore − Digital Library 
INIST – Institut de l’Information Scientifique et Technique 
INSPEC 
Journal Citation Reports/Social Sciences Edition 
Latindex 
Leatherhead Food RA   
Life Science   
Linguistic Abstracts 
Literatures information System 
LLBA – Linguistics and Language Behavior Abstracts 
MATH Database 
MathEDUC   
MEDLINE 
Mental Health Abstracts 

https://unis3.uni-lj.si/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ebsco.com/
http://www.edna.edu.au/edna/browse/0,14899,14946,14971,7590?start=11&count=10
http://www.epnet.com/titleLists/er-coverage.htm
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METADEX − CSA  
MLA International Bibliography  
Multicultural Education Abstracts  
Music Indeks  
NUBSK 
Nutrition Abstracts and Reviews Series 
OCLC 
Open J-Gate 
Pais International   
PASCAL Data Base 
Physical Education Index   
Polish Scientific Journals Contents – PSJC   
Political Science Abstracts 
ProQuest, Compendex 
Psychological Abstract 
PsycInfo 
PsycLIT 
Psylnfo 
Registry of Open Access Repositories  
RePEc: Research Papers in Economics 
Research into Higher Education Abstract 
Research Libraries Group Citation Resources Database − RLG   
RILM 
Russian Academy of Sciences Bibliographies 
Science Direct 
Scirus 
SCOPUS 
SIRC – Social Issues Research Centre   
Social Abstracts  
Social Science Citation Index 
Social Sci Search 
Social Services Abstract 
Sociedad Iberoamericana de Informacion Sientifica (SIIC) 
SocINDEX   
Sociological Abstract 
Sociology of Education 
Sociology of Education Abstract 
Socolar 
SOLIS - Social Sciences Literature Information System  
Special Education Needs Abstracts  
SportDiscus 
Sports Science & Medicine 
SpringerLink 
SRM Database of Social Research Methodology 
Ulrich´s Periodicals Directory 
Wilson Education Abstracts 
World textiles 
Worldwide Political Science Abstract 
Zeitschriftendatenbank – ZDB 
Zentralblatt fur Didactik der Mathematik (ZDM) 
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Priloga 3: Seznam založnikov monografij 
Academic Press 
ACM 
Analecta 
Annales 
APA, American Psychological Association  
Ashgate  
ATEE 
ATINER Athens Institute for Education and research 
Blackwell 
Bureau for Educational Services 
Cambridge Scholars Publishing 
Cambridge University Press 
Cassell 
Center za študij edukacijskih politik – CEPS 
CiCe 
CRC Press 
Didakta 
Doubleday 
DZS 
EARTHSCAN 
Edition EchoRaum  
Edition Sigma 
Educa 
Elsevier   
Exeter University 
Francis & Taylor 
Francke Verlag 
GOWER 
Greenwood Press 
Guilford Press 
Harcourt 
Hogreffe 
Hrvatsko futurološko društvo  
IADIS Press 
IEE 
IEEE 
Information Science Publishers 
Institut za varovanje zdravja 
Inštitut za psihologijo osebnosti 
Izolit 
John Wiley&Sons, Ltd. 
Kassel University Press  
Kluwer Publishers 
Lawrence Erlbaum, LEA 
LIT Verlag  
Luchterhand Verlag 
Macmillan 
McGraw Hill 
MIT Press 
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Mladinska knjiga 
Modrijan 
Mosaic Press 
Nova Publishers 
Nova Science Publishers 
Oxford University Press 
Palgrave 
Pedagogical University of Czestochowa 
Pedagoška obzorja 
Pedagoški inštitut 
Pergamon Press 
Peter Lang Verlag 
Praeger 
Psychology Press 
Routledge 
Sage 
Shaker Verlag 
Slovensko združenje za nadarjene Novo mesto 
Sophia 
Springer 
Tehniška založba 
The learning teacher network 
Threntham Books 
Trauner Verlag, Linz 
UCLA – University of California 
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Vršac - Istraživačke 
studije, Srbija 
Založba Drava, Celovec 
Založba Fakultete za poslovne in upravne vede 
Založba Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
Založba visokih strokovnih šol in fakultet, ki so vpisane v register visokošolskih 
zavodov 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete 
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