
MERILA ZA VOLITVE V NAZIVE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV,  
ZNANSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV  
za vloge, oddane po 17. oktobru 2001  
 
 Sprejete interpretacije članic Univerze v Ljubljani  
 
Akademija za glasbo  
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo  
Akademija za likovno umetnost  
Biotehniška fakulteta  
Ekonomska fakulteta  
Fakulteta za arhitekturo  
Fakulteta za družbene vede  
Fakulteta za elektrotehniko  
Fakulteta za farmacijo  
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  
Fakulteta za matematiko in fiziko  
Fakulteta za pomorstvo in promet  
Fakulteta za računalništvo in informatiko  
Fakulteta za strojništvo  
Fakulteta za šport  
Filozofska fakulteta  
Medicinska fakulteta  
Naravoslovnotehniška fakulteta  
Pedagoška fakulteta  
Pravna fakulteta  
Teološka fakulteta  
Veterinarska fakulteta  
Fakulteta za socialno delo  
Visoka šola za zdravstvo  
Fakulteta za upravo  
 
Akademija za glasbo  
 
Sklep senata Akademije za glasbo o interpretaciji 12. člena:  
IV. V naziv docenta je lahko izvoljen kdor:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju ustvarjalnih, poustvarjalnih in objavljenih del doseže najmanj 20 točk  
kumulativno iz naslova umetniške oziroma znanstvene dejavnosti; najmanj 3 dela morajo biti  
predstavljena na način, kot ga določajo skupine I - V ter Ia - IVa (znanstvena dejavnost)*.  
V. V naziv izrednega profesorja je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te ločke,  
kolikor pri ocenjevanju ustvarjalnih, poustvarjalnih, objavljenih del ter pedagoške dejavnosti  
doseže najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz umetniške oziroma  
znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje 
izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi) mora biti  
predstavljenih na način, kot ga določajo skupine 1 - V (od tega 2 deli kot ga določajo skupine  
I - IV) ter Ia - IVa (znanstvena dejavnost)*.  
VI. V naziv rednega profesorja je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11.** alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju ustvarjalnih, poustvarjalnih, objavljenih del in pedagoške  
dejavnosti doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz umetniške  
oziroma znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje  



izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti  
predstavljenih na način, kot ga določajo skupine I - IV (od tega 2 deli kot ga določata skupini  
I ali II) ter Ia - IVa (od tega dve objavi iz skupin Ia ali IIa) (znanstvena dejavnost)*.  
* Pri vseh objavljenih člankih je kandidat vodilni avtor.  
** 11. alinea ni pogoj, v kolikor je način izvajanja pouka individualen.  
Sklep senata Akademije za glasbo o interpretaciji 13. člena:  
I. skupina:  
Javna praizvedba, izdaja edicije, izdaja zvočnega zapisa na nosilcu zvoka simfoničnega  
avtorskega dela ali avtorskega dela v večji zasedbi, ki ga stroka opisuje kot vrhunski dosežek  
v mednarodnem prostoru,* izdaja več del na nosilcu zvoka (npr. avtorska zgoščenka);  
- poustvarjalni vrhunski dosežek v obliki celovečernega recitala, solističnega nastopa z  
orkestrom, premierne glavne pevske vloge, solistične koncertne pevske vloge, dirigentskega  
celovečernega nastopa, ki ga stroka opisuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru,*  
izdaja več del na nosilcu zvoka (npr. avtorska zgoščenka) ... do 15 t.  
II. skupina:  
Javna praizvedba, izdaja edicije, izdaja zvočnega zapisa na nosilcu zvoka simfoničnega  
avtorskega dela ali avtorskega dela v večji zasedbi, ki ga stroka opisuje kot vrhunski dosežek  
nacionalnega pomena;  
- poustvarjalni vrhunski dosežek v obliki celovečernega recitala, solističnega nastopa z  
orkestrom, premierne glavne pevske vloge, solistične koncertne pevske vloge, dirigentskega  
celovečernega nastopa, izdaje zvočnega zapisa, ki ga stroka opisuje kot vrhunski dosežek  
nacionalnega pomena ... do 8 t.  
III. skupina:  
lzdaja avtorske notne edicije, praizvedba avtorskega dela v okviru večjih komornih zasedb  
- solistični poustvarjalni dosežek na mednarodni ravni ... do 5 t.  
IV. skupina:  
Izdaja avtorske notne edicije, praizvedba avtorskega dela v okviru večjih komornih zasedb  
- solistični poustvarjalni dosežek na predstavitvi nacionalnega pomena ... do 4 t.  
V. skupina:  
Praizvedba komornega ali zborovskega avtorskega dela, nastopi v vlogi vodje večjih  
instrumentalnih skupin (koncertni mojster, vodje skupin ipd.), nastopi v vlogi zborovodje na  
pomembnejših zborovskih nastopih, javna izvedba umetniškega dela z objavljeno kritiko ... 
do 2 t.  
VI. skupina:  
Praizvedba komornega ali zborovskcga avtorskega dela, nastopi v vlogi vodje večjih  
instrumentalnih skupin (koncertni mojster, vodje skupin ipd.), nastopi v vlogi zborovodje na  
pomembnejših zborovskih nastopih, javna izvedba umetniškega dela ... do 1 t.  
*Za vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru stejejo ustvarjalni in poustvarjalni dosežki v  
kulturnih centrih (v Ljubljani kot evropskem kulturnem centru /Cankarjev dom ter poletni  
festival/, če kandidat sodeluje z mednarodno zasedbo kot npr. priznanimi tujimi dirigenti,  
tujimi solisti ipd. ter mednarodno priznanimi subjekti, kot so SF ter simfoniki RTS).  
PEDAGOŠKA DEJAVNOST (razširjene točke 3.5.2.,3.5.3., 3.5.4.in 3.5.5.)  
Pri študentskih raziskovalnih nalogah ter javnih nastopih ... do 0,5 t.  
Pri Prešernovih nagradah (fakultetnih) in nagradah na nacionalnih tekmovanjih ... do 1 t.  
Pri Prešernovih nagradah (univerzitetnih) in nagradah na mednarodnih tekmovanjih ... do 2 t.  
Mentorstvo pri domačem mlajšem sodelavcu, ki pripravi referat za mednarodni prostor ter  
mentorstvo tujemu študentu pri raziskovalnem delu v trajanju najmanj enega semestra ...  
do 1 t.  
ZNANSTVENA DEJAVNOST  
Ia. Tuje revije, ki imajo eksterno recenzijo, mednarodno odmevnost ter indeksiranost v  
RILM-u ... do 8 t.  
IIa. Tuji zborniki znanstvenih razprav, ki imajo eksterno recenzijo in mednarodno odmevnost  
... do 7 t.  
IIIa. Domače revije, ki imajo eksterno recenzijo in mednarodno odmevnost, povzetke v tujem  



jeziku ter indeksiranost v RILM-u ... do 5 t.  
IVa. Domači zborniki znanstvenih razprav, ki imajo eksterno recenzijo, mednarodno  
odmevnost ter povzetke v tujem jeziku ... do 4 t.  
Va. Revije, ki imajo eksterno recenzijo ... do 2 t.  
VIa. Revije, ki imajo urednisko recenzijo ... do 1 t.  
 
 Akademija za gledališce, radio, film in televizijo   
 
Sklep senata AGRFT o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. V naziv docenta ali znanstvenega sodelavca  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju javnih predstavitev gledaliških, radijskih, filmskih in televizijskih umetniških del  
ali objavljenih znanstvenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno; najmanj 4 javne  
predstavitve umetniškega dela z objavljeno recenzijo ali kritiko (glej 13. člen, tc. 2.2.) in 3  
javne predstavitve umetniškega dela na prireditvah nacionalnega pomena (glej 13. člen, tc.  
2.3.) ali 4 objave v revijah navedene v Bibliografskem indeksu AGRFT (13. člen, tc. 1.5.1.)  
V. V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke, če  
pri ocenjevanju javnih predstavitev gledaliških, radijskih, filmskih in televizijskih umetniških  
del ali objavljenih znanstvenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz umetniške ali znanstvene in najmanj 12,5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve od tega najmanj 15 točk iz  
umetniške ali znanstvene dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6  
del (od tega 3 po zadnji izvolitvi) mora biti predstavljenih na ravni nacionalnega pomena ali  
na mednarodni ravni (člen 13., tc. 2.3., 2.4.) ali objavljenih v revijah, navedenih v  
Bibliografskem indeksu AGRFT (od tega vsaj eno iz točke 1 ali 2). Pri vsaj 3 delih mora biti  
kandidat prvi avtor.  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, če pri ocenjevanju javnih predstavitev gledaliških, radijskih, filmskih in televizijskih  
umetniških del ali objavljenih znanstvenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80  
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz umetniške ali znanstvene in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve, od tega najmanj 15 točk iz  
umetniške ali znanstvene dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti po presoji stroke vrhunski 
umetniški dosežek nacionalnega ali mednarodnega pomena (člen 13., tc. 2.5., 2.6.) ali 
objavljenih v revijah, ki jih navaja Bibliografski indeks AGRFT (od tega vsaj tri iz točk 1. in 2.). 
Vsaj pri šestih delih od zgoraj navedenih 12 mora biti kandidat prvi avtor.  
Sklep senata AGRFT o interpretaciji 13. člena MERIL:  
1.5.1. Objave v revijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, JCR in AHCI ... do 8 t.  
Objave v revijah, navedene v Bibliografskem indeksu AGRFT ... do 5 t.  
2.1. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela do 0,5 t.  
2.2. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela z objavljeno recenzijo ali kritiko ... do 2 t.  
2.3. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela na prireditvah nacionalnega pomena ... do 4 t.  
2.4. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela v profesionalnih umetniških institucijah zunaj Slovenije, na pomembnih mednarodnih  
festivalih ali drugih umetniških manifestacijah in strokovnih srecanjih ... do 5 t.  
2.5. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela, ki ga stroka opredeljuje kot vrhunski umetniški dosežek nacionalnega pomena 
(nagrajen ali nominiran za nagrado) ... do 8 t.  



2.6. Javna predstavitev gledališkega, radijskega, filmskega in televizijskega umetniškega 
dela, ki ga stroka doma in na tujem opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem 
prostoru  
(nagrajen ali nominiran za nagrado) ... do 20 t.  
BIBLIOGRAFSKI INDEKS AGRFT  
1. Uvodne opombe  
Kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) pri habilitaciji učiteljev na AGRFT po znanstveni  
komponenti se ravna po določilih 13. člena "Pogojev", točka 1.5.1.  
Pri tem se ustrezno vrednotijo bibliografske enote glede na njihovo vrsto in pomen. Bolj kot  
klasifikacija v okviru SCI, SSCI, JCR in AHCI je na področjih, ki jih zajema AGRFT  
obicajna oblika monografij, zborniki kritik, člankov in referatov, zlasti pa objave v strokovnih  
in umetniških revijah ter drugih publikacijah, ki redno in strokovno relevantno spremljajo  
gledališko, radijsko, filmsko in televizijsko umetniško dejavnost. Pri tem upostevamo tudi  
njihovo mednarodno odmevnost.  
2. Mednarodne revije, v katerih se članki ocenijo do 5 točk:  
Maske und Kothurn, Dunaj  
Revue d'Histoire du theatre, Pariz  
Theatre Research International, Oxford  
Comparative Literature, Oregon, USA  
Classical Philology, Cambridge  
Drama Survey, London  
Essays in Criticism, London  
Literatur und Kritik, Salzburg  
Modern Drama, Oxford  
Poetics, Amsterdam  
Rivista italiana del drama, Milano  
Shakespare Quarterly, London  
Cahiers de cinema, Pariz  
Positif, Pariz  
Sight & Sound, London  
Filmrutan, Stočkholm  
Inedits, Pariz  
Chaplin, Stočkholm  
Cinema Journal, Illinois (ZDA)  
Cineaste Magazine, New York (ZDA)  
Razprave SAZU  
Dokumenti slovenskega gledališkega muzeja  
Informacije in raziskave (AGRFT)  
Slavistična revija  
Primerjalna književnost  
Zgodovinski časopis  
Kronika slovenskih mest  
Obdobja, Zbornik  
Nova revija  
Maska  
Ekran  
Jezik in slovstvo  
Sodobnost  
Dialogi  
Razgledi (vse Ljubljana)  
Publikacije, ki jih ob premierah in festivalih izdajajo profesionalna gledališca  
List Slovenske Kinoteke, Ljubljana  
 
 
 



Akademija za likovno umetnost  
 
Sklep senata ALU o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. V naziv docenta, znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izponjuje pogoj iz druge in tretje alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju javne predstavitve ali objavljenih del doseže najmanj 20 točk  
kumulativno iz naslova umetniške, oblikovalske, restavratorske ali znanstvene dejavnosti;  
najmanj 4 javne predstavitve umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela z  
objavljeno kritiko (glej 13. člen, tc. 2.2.) ali 4 objave (glej 13. čl. tc. 1.5.1.) in 3 javne  
predstavitve umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela na pomembnih  
predstavitvah nacionalnega pomena (glej 13. člen, tc. 2.3.) ali 3 objave (glej 13. čl., tc.1.5.1.).  
V. V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju javne predstavitve ali objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže  
najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz umetniške, oblikovalske,  
restavratorske ali znanstvene in najmanj 12,5 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk  
od zadnje izvolitve in od tega najmanj15 točk iz umetniške, oblikovalske, restavratorske ali  
znanstvene dejavnosti in najmanj 7, 5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del mora biti  
razstavljeno ali objavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali  
pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po 
zadnji izvolitvi). Najmanj 4 javne predstavitve umetniškega, oblikovalskega ali 
restavratorskega dela na pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena (glej 13. člen, tc. 
2.3.) ali 4 objave (glej 13. čl., tc. 1.5.1.) in 2 javni predstavitvi umetniškega, oblikovalskega ali 
restavratorskega dela na mednarodni ravni (glej 13. člen, tc. 2.4.) ali 2 objavi (glej 13. čl., tc. 
1.5.1.).  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju razstavljenih in objavljenih del ter pedagoške dejavnosti 
doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in 
najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega 
najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške 
dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti razstavljeno 
ali objavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za  
narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora  
kandidat biti prvi avtor. Imeti mora 3 javne predstavitve umetniškega dela, ki ga stroka  
opredeljuje kot vrhunski dosežek nacionalnega pomena (glej 13. člen, tc. 2.5.) ali 3 objave  
(glej 13. čl., tc. 1.5.1.) oziroma 1 javno predstavitev umetniškega dela, ki ga stroka  
opredeljuje kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru (glej 13. člen, tc. 2.6.) ali 1 objavo  
(glej 13. čl., tc. 1.5.1.); 5 javnih predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni (glej 13.  
člen, tc. 2.4.) ali 5 objav (glej 13. čl., tc. 1.5.1.) in 4 javne predstavitve umetniškega dela na  
pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena (glej 13. člen, tc. 2.3.) ali 4 objave (glej 13.  
člen, tc. 1.5.1.).  
Sklep senata ALU o interpretaciji 13. čl. MERIL (z dne 19.6.1996 in 13.11.1996):  
1.5. Članki z recenzijo  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
I. skupina: ... do 8 t.  
- revije, ki jih indeksira AHCI (Arts and Humanities Citation Index)  
- revije, ki so po seznamu publikacij ALU nacionalnega pomena  
- revije, ki jim druge humanistične in družboslovne vede priznavajo kriterij mednarodne  
pomembnosti in odmevnosti  
II. skupina: ... do 6 t. - mednarodne in nacionalno znanstveno-strokovne revije in druge  
humanistično- znanstvene in družbeno kritične revije in časopisi  
III. skupina: ... do 4 t.  
- publikacije in specialistične strokovne revije, ki spremljajo umetniško dejavnost doma in v  



tujini, če niso zajete v I. ali II. skupini  
2.1. Javna predstavitev umetniškega, oblikovalskega in restavratorskega dela ali udeležba 
na skupinski razstavi, natecaju (odkup) ... do 0,5 t.  
2.2. Javna predstavitev umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela, z objavljeno  
kritiko, samostojna razstava, odkup ali nagrada na javnem ali internem natečju ... do 2 t.  
2.3. Javna predstavitev umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela na 
pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena, 1. nagrada na javnem anonimnem tecaju 
... do 4 t.  
2.4. Javna predstavitev umetniškega, oblikovalskega, restavratorskega dela na mednarodni  
ravni (izhodisce za vrednotenje je Mednarodni grafični bienale v Ljubljani), nagrada ali odkup  
na mednarodnem natecaju ... do 5 t.  
2.5. Javna predstavitev umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela, ki ga stroka  
opredeljuje kot vrhunski dosežek nacionalnega pomena, z državnimi ali strokovnimi  
nagradami nagrajena dela in stipendije mednarodnih fundacij ... do 8 t.  
2.6. Javna izvedba ali predstavitev umetniškega, oblikovalskega ali restavratorskega dela, ki  
je ocenjeno kot vrhunski dosežek v mednarodnem prostoru ali nagrajeno z mednarodno  
nagrado ... do 20 t.  
 
Biotehniška fakulteta  
 
Interpretacija 12. člena na Biotehniški fakulteti  
Sklep senata Biotehniške fakultete z dne 27. 5. 1996.  
III. Visji predavatelj  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po  
zaključenem podiplomskem študiju.  
IV. Docent, znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20. točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške in strokovne dejavnosti - iz strokovne dejavnosti je lahko upostevano najvec 5  
točk. Objavljena mora imeti najmanj 3 dela pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor in ki  
so ocenjena z najmanj 3 točkami iz prvega oz. drugega poglavja v 13. členu. Pri izvolitvah za  
področja biologije (razen Antropologije in Bioloskega izobraževanja) mora biti od teh treh del  
vsaj eno objavljeno v revijah iz SCI oz. SSCI.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnost doseže najmanj 50 točk  
kumulativno od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12,5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (od tega 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti)12. Objavljeno mora  
imeti najmanj 6 del, ki so ocenjena z najmanj 3 točkami iz prvega oz. drugega poglavja v 13.  
členu. Pri treh delih (od zgoraj navedenih sestih del) mora biti kandidat vodilni oz. prvi avtor.  
Pri izvolitvah za področja biologije (razen Antropologije in Bioloskega izobraževanja) morajo  
biti od teh sestih del vsaj tri objavljena v revijah iz SCl oz. SSCI.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (od tega 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti)1.Objavljeno mora  
imeli najmanj 12 del, ki so ocenjena z najmanj 3 točkami iz prvega oz. drugega poglavja v 
13. členu. Pri sestih delih (od zgoraj navedenih dvanajstih del) mora biti kandidat vodilni oz. 
prvi avtor. Pri izvolitvah za področja biologije (razen Antropologije in Bioloskega 
izobraževanja) mora biti od teh dvanajstih del vsaj sedem objavljenih v revijah iz SCI oz. 
SSCI.  



1.5. Članki z recenzijo  
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem jeziku  
1.5.1. v revijah, ki jih indeksirata SCI ali SSCI z IF > 0.5 ... do 8 t.  
1.5.2. v revijah, ki jih indeksirata SCI ali SSCI z IF < 0.5 ... do 6 t.  
1.5.3. članki, ki so indeksirani v mednarodnih podatkovnih zbirkah, članki v tujih ali članki v  
vodilnih domačih nacionalnih revijah (če se članek indeksira v mednarodnih podatkovnih  
zbirkah) ... do 4 t.  
1.5.4. v ostalih domačih nacionalnih revijah (če se članek indeksira v podatkovnih zbirkah): ...  
do 2 t.  
1.5.5. v znanstvenih in znanstveno - strokovnih revijah z urednisko recenzijo: ... do 1 t.  
 
Ekonomska fakulteta  
 
I. Sklep senata Ekonomske fakultete o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alinee te točke kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena ali predstavljena na način, ki mu ekonomska veda priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo. Steje se, da 
ima kandidat ustrezno bibliografijo, če ima objavljena dela v domačih in tujih izdajah oziroma 
v revijah iz seznama revij, ki ga je za ekonomsko vedo pripravila Ekonomska fakulteta v  
Ljubljani in jim ekonomska veda priznava kot primeren način prezentacije področja. Izmed 3  
del navedenih v prejsnjem odstavku mora imeti kandidat za docenta oziroma za 
znanstvenega sodelavca objavljenih v tujih izdajah oziroma v izbranih tujih revijah najmanj 1 
(eno) delo.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12,5 iz pedagoške dejavnosti  
(oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene in najmanj 7,5  
iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu  
stroka - ekonomija - priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali  
državno samobitnost ali kulturo (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 delih (od  
zgoraj navedenih 6 del) mora biti kandidat prvi avtor. Steje se, da ima kandidat ustrezno  
bibliografijo, če ima objavljena dela v domačih ali tujih izdajah oziroma v domačih in tujih  
revijah iz seznama revij, ki ga je za ekonomsko vedo pripravila Ekonomska fakulteta v  
Ljubljani in jim ekonomska veda priznava kot primeren način prezentacije področja. Izmed 6  
del navedenih v prejšnjem odstavku mora imeti kandidat za izrednega profesorja oziroma za  
višjega znanstvenega sodelavca objavljenih v tujih izdajah oziroma v izbranih tujih revijah  
najmanj 50% del.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega 15 točk iz znanstvene in najmanj  
7,5 točk iz pedagoške dejavnosti).  
Najmanj 12 del mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu ekonomska veda  
priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali  
kulturo (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del)  
mora biti kandidat prvi avtor.  
Steje se, da ima kandidat ustrezno bibliografijo, če ima objavljena dela v domačih ali tujih  
izdajah oziroma v domačih in tujih revijah iz seznama revij, ki ga je za ekonomsko vedo  
pripravila Ekonomska fakulteta v Ljubljani in jim ekonomska veda priznava kot primeren  
način prezentacije področja. Izmed 12 del navedenih v prejsnjem odstavku mora imeti  



kandidat za rednega profesorja oziroma za znanstvenega svetnika objavljenih v tujih izdajah  
oziroma v izbranih tujih revijah najmanj 50% del.  
II. Sklep senata Ekonomske fakultete o interpretaciji 13. člena MERIL:  
1.5.1. Revije, domače in tuje, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
I. skupina:  
- revije, ki jih indeksira SCI in SSC (ne glede na visino impact factorja) ... do 8 t.  
II. skupina:  
- revije, ki jih spremlja International Bibliography of Economics ... do 6 t.  
III. skupina:  
a) Revije, ki jih spremlja Journal of Economic Literature, ECONLIT ... do 3 t.  
b) Revije, ki jih spremlja Bibliographie der Wirtschaftswissenschafen ... do 3 t.  
c) Tuje revije, ki jih spremlja Centralna ekonomska knjižnica ali druge knjižnice, če niso  
drugje zajete ... do 2 t.  
d) Nacionalne revije (po seznamu) ... do 2 t.  
Ljubljana,14.06.1996  
 
Fakulteta za arhitekturo  
 
Sklep senata Fakultete za arhitekturo o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. Za naziv docenta ali znanstvenega sodelavca  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alineje te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del ali predstavitvah umetniških del doseže najmanj 20 točk  
kumulativno; najmanj 3 dela, katerih vodilni avtor je kandidat sam, morajo biti objavljena v  
revijah, navedenih v Bibliografskem indeksu arhitekture pod točko 2. ali 3. ali predstavljena  
na nacionalni ali mednarodni ravni (glej člen 13, točke 2.3., 2.4. in 2.5.).  
V. Za naziv izrednega profesorja  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alineje te točke, če  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,  
od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali  
umetniške ter najmanj 7.5 iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega 3 po zadnji  
izvolitvi) mora biti objavljeno v revijah, navedenih v Bibliografskem indeksu arhitekture (od  
tega vsaj eno iz točke 1 ali 2) ali predstavljeno na nacionalni ali mednarodni ravni (člen 13,  
točke 2.3. do 2.6.). Pri vsaj 3 delih mora biti kandidat prvi avtor.  
VI. Za naziv rednega profesorja  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, če pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve, od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del (od tega najmanj 6 po zadnji izvolitvi) mora biti objavljeno v revijah, ki jih navaja  
Bibliografski indeks arhitekture (od tega vsaj 3 iz točk 1 in 2) ali predstavljeno na nacionalni  
ali mednarodni ravni (člen 13, točke 2.3. do 2.6.). Vsaj pri 6 delih od zgoraj navedenih 12  
mora biti kandidat prvi avtor.  
Sklep senata Fakultete za arhitekturo o interpretaciji 13. člena MERIL:  
1.5.1. Objave v revijah, ki jih indeksirajo SCI, SSCI, JCR in A&HCI ... do 8 t.  
objave v revijah, ki so navedene v Bibliografskem indeksu arhitekture ... do 5 t.  
2.1. Javna predstavitev umetniškega dela ali udeležba na skupinski razstavi ... do 0,5 t.  
2.2. Javna predstavitev, samostojna razstava, odkup ali nagrada na javnem ali internem  
natecaju ... do 2 t.  
2.3. Objava, javna predstavitev nacionalega pomena, zmaga (1. nagrada) na javnem ali  
internem natecaju ... do 4 t.  
2.4. Objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni, udeležba na mednarodni  
razstavi, uspeh (nagrada) na mednarodnem natecaju ... do 5 t.  



2.5. V stroki odmevne, strokovno ocenjene kot vrhunski umetniški dosežki ali z državnimi ali  
strokovnimi nagradami nagrajene realizacije ... do 8 t.  
2.6. Izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela, ki je ocenjeno kot vrhunski dosežek v  
mednarodnem prostoru ali nagrajeno z mednarodno nagrado ... do 20 t.  
3.5.7. pri študentskih delavnicah in poletnih šolah ... do 2 t.  
4.6. ostala dokumentirana strokovna dejavnost (raziskovalne naloge, projekti in realizacije,  
predane narocniku in dostopne javnosti itd.) po presoji strokovnih komisij ... do 20 t.  
BIBLIOGRAFSKI INDEKS ARHITEKTURE  
1. Uvodne opombe  
Kvantitativno ocenjevanje (točkovanje) pri habilitaciji učiteljev na FA po znanstveni  
komponenti se ravna po določilih 13. člena "Pogojev" točka 1.5.1. Pri tem se ustrezno  
vrednotijo bibliografske enote glede na njihovo vrsto in pomen. V arhitekturi - tudi po svetu -  
so redki članki, ki bi bili klasificirani v okviru SCI (Science Citation Index), SSCI (Social  
Science Citation Index), JCR (Journal Citation Reports) in AHCI (Arts and Humanitates  
Citation Index). Bolj obicajne so monografije, zborniki člankov in referatov, zlasti pa objave  
v znanstveno strokovnih in umetniških revijah ter publikacijah (ocene, predstavitve, eseji). Pri  
tem se uposteva njihova mednarodna odmevnost, ki se meri s kriteriji izbire (recenzijsko 
telo), naklade, dostopnosti (tuje knjižnice, knjigarne) ter izvleckov v enem od svetovnih 
jezikov.  
2. Seznam mednarodnih revij, v katerih se članki ocenijo do 5 točk:  
CASABELA, rivista internazionale di architettura, Elmond Periodici, Milano, Italija  
LOTUS International, Elmond Periodici, Milano, Italija  
AD, Architectural Design, Academy Editions, London, St. Martin's Press, New York, ISBN  
0312 07539, 1 V. Britanija  
WERK Bauen und Wohnen, Werk AG Verlag, Zuerich, Svica  
ARCH + Zeitschrift fuer Architektur und Staedtebau, G5416F, ARCH + Verlag: Aachen,  
Redaktion Berlin, Nemcija  
BAUWELT/Stadtbauwelt, A1561C, Bertelsmann Fachverlag GmbH, Berlin, Nemcija  
L'ARCHITECTURE D'AUJOURD'HUI Groupe Expansion Sa, Paris, Francija  
ARCHIS, Netherlands Architectural Institut, Rotterdam, Nizozemska  
AR, Architectural Rewiew, The Architectural Press, London, V. Britanija  
DOMUS, G. M. Bordone Editrice, Milano, Italija  
EL CROQIUS, El Croqius Editorial S.A., Madrid, Spanija  
JA, The Japan Architect, International Edition of Shinkenchiku-Sha Co.l.td, Tokio, Japonska  
AMC, Architecture Mouvement Continuite, Pariz, Francija  
QUADERNS, Colegio de Arquitecctos de Cataluna, Barcelona, Spanija  
ARHITEKTURA, Savez arhitekata Hrvatske, Zagreb, Hrvaska  
RICERCA, Univerza Udine, Italija  
PLACES, A QUARTERLY JOURNAL OF ENVIRONMENTAL DESIGN, New York  
ISG NACHRICHTEN BILTEN, INTERNATIONALES STADTEFORUM, Graz  
LUOGHI, Circolo Trentino per L'Architettura contemporanea, Trento, Italija  
BAUTECHNIK, Zeitschrift fuer den gesamten Ingenieurban Ernst & Sohn Verlag, Berlin,  
Nemcija  
STAHLBAU, Ernst & Sohn Verlag, Berlin, Nemcija  
PRO HOLZ DIV, Muenchen, Nemcija  
GRASEVINAR, Zagreb, Hrvaska  
3. Seznam slovenskih revij, v katerih se članki ocenijo do 3 točke:  
AB, Arhitektov bilten, mednarodna revija za teorijo arhitekture, DAL, Ljubljana, Slovenija  
PIRANESI, srednjeevrospka revija za kulturo arhitekture, Ljubljana, Slovenija  
URBANI IZZIV, UI, Ljubljana, Slovenija  
LIST, glasnik Društva arhitektov Ljubljana, Slovenija  
LES, Ljubljana, Slovenija  
Gradbeni vestnik, Ljubljana, Slovenija  
UJMA, Ljubljana, Slovenija  
SINTEZA, Ljubljana, Slovenija  



Fakulteta za družbene vede  
 
Sklep senata Fakultete za družbene vede o interpretaciji 12. člena:  
IV. Za naziv docenta, znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti. Med vsemi objavljenimi deli morajo biti vsaj tri dela članki, objavljeni  
v revijah I. in II. skupine (glej 13. člen, tc. 1.5.1), oziroma monografije (knjige).  
V. Za naziv izrednega profesorja, višjega znanstvnega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke, če  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,  
od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali  
umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti. Med vsemi objavljenimi  
deli mora biti vsaj sest del člankov, objavljenih v revijah I. In II. skupine (glej 13. člen, tc.  
1.5.1), oziroma monografij (knjig), od tega najmanj tri dela po zadnji izvolitvi.  
VI. Za naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, če pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Med  
objavljenimi deli mora biti vsaj dvanajst del člankov, objavljenih v revijah I. in II. skupine  
(glej 13. člen, tc. 1.5.1.) oziroma monografij (knjig), od tega najmanj sest del v obdobju po  
zadnji izvolitvi.  
Sklep senata Fakultete za družbene vede o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije 
revij):  
1.5.1. Revije po skupinah I. - IV.:  
I. Revije vključene v SSCI (Social Sciences Citation Index) ... do 8 t.  
II. Revije, abstrahirane v Sociological Abstracts, Political Science Abstracts, Communication  
Abstracts ... do 6 t.  
III. Ostale domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v  
tujem jeziku ... do 4 t.  
IV. Ostale revije ... do 2 t.  
Oba sklepa sprejeta na seji senata Fakultete za družbene vede z dne 21. maja 1996.  
 
Fakulteta za elektrotehniko  
 
Sklep senata Fakultete za elektrotehniko o interpretaciji 12. člena (seja 13. junija 1996):  
IV. V naziv docenta. znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena v revijah, ki sodijo v skupino I ali ll (glej 13. člen, tc 1.5.)(od tega obvezno eno  
delo iz skupine I).  
V. V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpoljnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve iz od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del mora biti objavljenih v  
revijah, ki sodijo v skupino I ali II (glej 13. člen, tc 1.5) (od tega obvezno 3 dela iz skupine I.)  
Najmanj 3 dela morajo biti objavljena po zadnji izvolitvi. Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6  
del) mora kandidat biti vodilni ali prvi avtor.  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen:  



Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. iu 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del mora biti objavljenih  
v revijah, ki sodijo v skupino I ali II (glej 13. člen, tc. 1.5) (od tega obvezno 5 del iz skupine  
I.). Najmanj 6 del mora biti objavljenih po zadnji izvolitvi. Pri 6 delih (od zgoraj navedenih  
12 del) mora kandidat biti vodilni ali prvi avtor.  
Sklep senata Fakultete za elektrotehniko o interpetaciji 13. člena, točke 1.5.:  
1.5. Članki z recenzijo  
Revije iz skupine I - III.:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI do 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih vkljucuje INSPEC ali drugi mednarodni seznami ... do 5 t.  
III. skupina: tuje in domače nacionalne revije ... do 2 t.  
 
Fakulteta za farmacijo  
 
Sklep senata Fakultete za farmacijo o interpretaciji 12. člena MERIL:  
III. Visji predavatelj:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 ločk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po  
zaključenem podiplomskem študiju.  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno najmanj l delo), International  
Pharmaceutical Abstracts, Index Medicus ali v revijah iz skupine III (glej 13. člen, tc 1.5.1.).  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4, in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12,5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje nizje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz 
znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti)1. Najmanj 6 del mora biti objavljenih  
v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 3 dela), International Pharmaceutical Abstracts, Index  
Medicus ali v revijah iz skupine III (glej 13. člen, tc: 1.5.1.). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih  
6 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvanlitete) izpolnje je pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti)1. Najmanj 12 del mora biti  
objavljenih v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 7 del), Infernational Pharmaceutical  
Abstracts, Index Medicus ali v revijah iz skupine III (od tega najmanj 6 del po zadnji  
izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
Sklep senata Fakultete za farmacijo o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije revij):  
1.5.1. Revije iz skupine I - V  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI, IF < 1 ... do 5 t.  
IIa. skupina: revije, ki jih indeksira SCI, IF 1 do 2 ... do 7 t.  
IIb. skupina: revije, ki jih indeksira SCI, IF nad 2 ... do 9 t.  
III. skupina: mednarodne revije s seznama FFA ... do 5 t.  
IV. skupina: domače in tuje nacionalne revije ... do 2 t.  
V. skupina: revije z urednisko recenzijo ... do 1 t.  



 
Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo  
 
Sprejeto na seji senata FGG dne 22.5.1996.  
Interpretacija 12. člena MERIL:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoja iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela, pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor, morajo biti objavljena  
v revijah I. ali II. skupine (13. člen, tc. 1.5.1.) ali v monografjiah (13. člen, tc. 1.1. in 1.2.) ali  
v recenziranem zobrniku del mednarodnega kongresa v obsegu vsaj 0.6 avtorske pole ali kot  
univerzitetni učbenik v obsegu vsaj 15 avtorskih pol.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5. točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega najmanj 3  
dela po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah I. ali II. skupine (13. člen, tc. 1.5.1.)  
ali v monografijah (13. člen, tc. 1.1. in 1.2.) ali v recenziranem zborniku del mednarodnega  
kongresa v obsegu vsaj 0.6 avtorske pole ali kot univerzitetni učbenik v obsegu vsaj 15  
avtorskih pol. Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6) mora kandidat biti vodilni ali prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali  
umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega  
najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah I. ali II. skupine (13. člen, tc.  
1.5.1.) ali v monografijah (13. člen, tc. 1.1. in 1.2.) ali v recenziranem zborniku del  
mednarodnega kongresa v obsegu vsaj 0.6 avtorske pole ali kot univerzitetni učbenik v  
obsegu vsaj 15 avtorskih pol. Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12) mora kandidat biti vodilni  
ali prvi avtor.  
Interpretacija 13. člena (tc. 1.5.1., kategorije revij) MERIL:  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI ... do 8 t.  
II. skupina: recenzirane mednarodne revije iz sekundarnih baz (INSPEC, CITIS in podobne)  
do 5 t.  
III. skupina: mednarodne objave z enakim postopkom recenzije kot v revijah ... do 4 t.  
IV. skupina: domače revije z recenzijo ... do 2 t.  
V. skupina: revije z urednisko recenzijo ... do 1 t.  
 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  
 
Sklep senata FKKT o interpretaciji 12. člena:  
IV. Docent, znanstveni delavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti; najmanj 3 dela -pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo  
biti objavljena v revijah, ki jih indeksira SCI.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz  



pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti)1. Najmanj 
6 del mora biti objavjeno v revijah, ki jih indeksira SCI (od tega najmanj 3 dela po zadnji  
izvolitvi). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora biti kandidat prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik.  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del mora biti objavljeno v revijah, ki jih indeksira SCI (od tega najmanj 6 del po zadnji  
izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora bili kandidat prvi avtor.  
Sklep senata FKKT o interpretaciji 13. člena, tc. 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2 in 1.5.1.:  
1.3.1. Domači* 
 .. do 1.0 točke-predavanje  
.. do 0,5 točke-poster  
1.3.2. Mednarodni*  
.. do 2 točki-predavanje  
.. do 1 točka-poster  
1.4.1. Na sestankih z domačo udeležbo*  
..do 2 točki-plenarno predavanje  
.. do 1 točka-vab. oz uvodno pr.  
1.4.2. Na sestankih z medn. udeležbo*  
.. do 5 točk-plenarno predavanje  
.. do 3 točke-vab.** oz uvodno pr.  
* Zadostuje objava v obliki "abstracts".  
** V to kategorijo sodijo tudi vabljena predavanja na tujih univerzah, ki praviloma niso  
objavljena.  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku. Po sklepu senata FKKT so to praviloma revije, ki jih indeksira SCI in vpelje se  
relativna skala izrazena kot D/V, kjer D pomeni faktor vpliva za revijo v kateri je članek  
objavljen, V pa faktor vpliva vodilne revije na danem področju, ki ga senat FKKT posebej  
določi za področje kemije in kem. tehnologije ter kem. inženirstva in ga po potrebi periodično  
popravlja. Za D/V = nad 3.3  
... do 8 točk  
D/V = med 1.6 in 3.3  
... do 7 točk  
D/V = med 1.2 in 1.6  
... do 6 točk  
D/V = med 0.8 in 1.2  
... do 5 točk  
D/V = med 0.4 in 0.8  
... do 4 točke  
D/V= med 0.2 in 0.4  
... do 3 točke  
D/V = med 0.0 in 0.2  
... do 2 točki  
Za vse recenzirane revije, ki jih ne zajema SCI do 2 točki  
Za kemijo je faktor vpliva V = 1.5  
Za kem. tehnologijo in inženirstvo je faktor vpliva V = 0.7  
 
Fakulteta za matematiko in fiziko  
 
Sklep Senata FMF o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. Za naziv docenta, znanstvenega sodelavca:  



Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti; najmanj 3 dela morajo bili objavljena v revijah skupine I-III (obvezno 2  
deli iz skupin I-II, pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor; glej 13. člen, tc. 1.5.1.).  
V. Za naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6  
del (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi) mora biti objavljeno v revijah skupine I-III  
(obvezno 4 dela iz skupin I-II, glej 13. člen, tc. 1.5.1). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del)  
mora kandidat biti vodilni avtor v revijah skupine I-II.  
VI. Za naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti v revijah skupine I-III (obvezno 8 
del iz skupin I-II, glej 13. člen. tc. 1.5.1). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12) del mora 
kandidat biti vodilni avtor v revijah skupine I-II.  
Sklep Senata FMF o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije revij):  
1.5.1. Revije po skupinah I-IV:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in so po IF rangirane v zgornjo polovico ... 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in so po IF rangirane v spodnjo polovico ... 6 t.  
III. skupina (samo za področje matematike): revije, ki jih referira Math ... Rev. celoti... 4 t.  
IV. skupina: revije z recenzijo ... 1.5 t.  
Oba sklepa sprejeta na seji dne 19. 6. 1996.  
 
Fakulteta za pomorstvo in promet  
 
Interpretacija 12. in 13. člena MERIL, sklepi senata FPP z dne 04.12.1996.  
Docent in znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk iz naslova znanstvene dejavnosti.  
Najmanj tri dela, pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor, morajo biti objavljena v  
publikacijah iz I. in II. točke seznama publikacij, ki ga je na podlagi 13. člena Meril. . . za  
pomorstvo in promet pripravila Fakulteta za pomorstvo in promet in sicer vsaj eno iz skupine  
I ali Ia.  
Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4 in 5. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno, od  
tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške dejavnosti . Najmanj 6  
del mora biti objavljeno v publikacijah iz I. in II. točke seznama publikacij, ki ga je na podlagi  
13. člena Meril... za pomorstvo in promet pripravila Fakulteta za pomorstvo in promet in sicer  
vsaj 3 dela iz skupine I (obvezno 1 ) ali I a. Pri treh delih (od zgoraj navedenih šestih del)  
mora biti kandidat prvi avtor.  
Redni profesor in znanstveni svetnik Kandidat v pogledu obsega izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 
9., 10. in 11. alinee te točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti  
doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20  
točk iz pedagoške dejavnosti . Najmanj 12 del mora biti objavljeno v publikacijah iz I. in II.  
točke seznama publikacij, ki ga je na podlagi 13. člena Meril za pomorstvo in promet  
pripravila Fakulteta za pomorstvo in promet in sicer vsaj 8 del iz skupine I (obvezno 2) ali I a.  
Pri sestih delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora biti kandidat prvi avtor.  



13. člen  
Interpretacija točke 1.5.1.  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
1.5.1.1.  
I. Revije s SCI ali SSCI ... 8 t.  
Ia. Revije, indeksirane v za stroko posebej pomembnih mednarodnih sekundarnih revijah  
(TRIS, TRD, IRRD)* ... 6 t.  
1.5.1.2.  
II. druge revije, indeksirane v mednarodnih sekundarnih revijah (glej prilogo) ... 5 t.  
1.5.1.3.  
Druge revije z mednarodno recenzijo in mednarodnim uredniskim odborom (glej III. v  
prilogi) ... 3 t.  
1.5.2.  
Druge recenzirane domače in tuje revije (glej IV) ... 2 t.  
*Mednarodna pri tem pomeni, da je udeleženih vsaj 5 držav.  
 
Fakulteta za ra čunalništvo in informatiko  
 
Sklep Senata FRI z dne 23.05.1996 o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV.Za naziv docenta, znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže skupno najmanj 20 točk iz naslova znanstvene 
dejavnosti;  
pri tem mora doseci najmanj 6 točk iz objav kot vodilni ali prvi avtor1 v revijah, ki jih  
indeksira SCI, ter se najmanj 5 točk iz objav kot vodilni ali prvi avtor v revijah, ki jih  
indeksira SCI, ali so vključene v seznam INSPEC, ali nek drug mednarodni seznam.  
V. Za naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3. in 4. alinee te točke, kolikor  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže skupno najmanj 50 točk, od  
tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 
30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti in najmanj 
7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 9 točk (najmanj 5 od zadnje izvolitve) mora biti  
doseženih iz objav s kandidatom kot vodilnim ali prvim avtorjem v revijah, ki jih indeksira  
SCI; poleg tega pa se najmanj 7 točk (4 od zadnje izvolitve) na podlagi objav s kandidatom  
kot vodilnim ali prvim avtorjem v revijah, ki jih bodisi indeksira SCI ali so na seznamu  
INSPEC, ali kaksnem drugem mednarodnem seznamu.  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže skupno 
najmanj 80 točk, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške 
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene 
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 14 točk (najmanj 5 od 
zadnje izvolitve) mora biti doseženih iz objav s kandidatom kot vodilnim ali prvim avtorjem v 
revijah, ki jih indeksira SCI; poleg tega pa se najmanj 12 točk (najmanj 4 od zadnje izvolitve) 
iz objav s kandidatom kot vodilnim ali prvim avtorjem v revijah, ki jih indeksira SCI, ali so na 
seznamu INSPEC, ali na kaksnem drugem mednarodnem seznamu. 
 
Na 12. redni seji Senata FRI z dne 16.05.2006 je bil sprejet 16. sklep: 

1. Sklep senata z dne 23. 5. 1996 o interpretaciji 12. člena 
            Meril se dopolni tako, da v pravilih namesto bibliografske zbirke 
           SCI navajamo zbirke SCI-expanded, SSCI in A&HCI (Web of 
           Science). 

2. Sklep senata z dne 23. 5. 1996 o interpretaciji 13. člena Meril 
           (točka 1.5 kategorije revij) se spremeni in uvede naslednje kate- 



           gorije revij: 1.5.1. Članki z recenzijo v revijah iz skupin I.-IV. 
           I. skupina: revije v zbirkah SCI-expanded in SSCI, ki so po IF 
           rangirane v zgornjo polovico za posamezno strokovno področje 
           obdelovanih revij 8 točk 
           II: skupina: revije v zbirkah SCI-expanded in SSCI, ki so po IF 
          rangirane v spodnjo polovico za posamezno strokovno področje 
          obdelovanih revij in revije, ki so vključene v A&HCI 6 točk 
          III. skupina: revije, ki jih vključuje zbirka INSPEC in drugi med- 
          narodni seznami 4 točke 
          IV. skupina: tuje in domače nacionalne revije z recenzijo 2 točki 
Veljavnost novega točkovanja: 1. 10. 2008. 
Sklep Senata FRI o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije revij):  
1.5. Članki z recenzijo v revijah iz skupine I.-III.  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI ... do 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih vključuje INSPEC ali drugi mednarodni seznami ... do 5 t.  
III skupina: tuje in domače nacionalne revije ... do 2 t.  
Prvi je tisti avtor, ki je vodja raziskave ali raziskovalne skupine; vodilni pa tisti, ki je napisal  
članek.  
 
Fakulteta za strojništvo  
 
Sklep 13. seje senata Fakultete za strojništvo UL 24.10.1996.  
Interpretacija 12. in 13. člena "MERIL":  
12. člen  
III. V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor:  
(Dodana 5 alineja, vse ostalo enako kot določajo Univerzitetna merila)  
- ima vsaj pet (5) let ustrezne strokovne prakse v industriji na področju, za katerega zeli biti  
izvoljen. Zahtevano obdobje prakse se lahko skrajša samo v primeru nenadomestljivih  
kadrovskih potreb. Strokovni dosežki kandidata v času prakse se v izvolitvenem postopku  
ocenijo ter upoštevajo pri odločitvi. Pogoj velja za prvo izvolitev.  
IV. V naziv docenta je lahko izvoljen, kdor:  
(Dodana 6. alineja ter natančneje opredeljen način objave odločilnih del)  
- ima vsaj tri (3) leta ustrezne strokovne ali znanstvene prakse v industriji ali na tuji univerzi  
na področju, za katerega želi biti izvoljen. Zahtevano obdobje prakse se lahko skrajša samo 
v primeru nenadomestljivih kadrovskih potreb. Strokovni in znanstveni dosežki kandidata v  
času prakse se v izvolitvenem postopku ocenijo ter upoštevajo pri odločitvi. Pogoj velja za  
prvo izvolitev. Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova  
znanstvene dejavnosti: najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo  
biti objavljena v mednarodnih recenziranih revijah (skupine I. do III. po tc. 1.5.1. iz 13.  
člena).  
V. V naziv izredni profesor je lahko izvoljen, kdor:  
(Natančneje opredeljen način objave odločilnih del) Kandidat v pogledu obsega (kvantitete)  
izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in  
pedagoške ter strokovne dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 25  
točk iz znanstvene dejavnosti in najmanj 12.5 točke iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 
točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti in najmanj 7,5 
točke iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (pri treh od njih mora biti kandidat prvi avtor) 
mora biti objavljeno v mednarodnih recenziranih revijah (skupine I. do III. po tc. 1.5.1. iz 13.  
člena).  
VI. V naziv redni profesor je lahko izvoljen, kdor:  
(Natančneje opredeljen način objave odlocilnih del) Kandidat v pogledu obsega (kvantitete)  
izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te točke, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih  
del in pedagoške ter strokovne dejavnosti doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega  
najmanj 40 točk iz znanstvene dejavnosti in najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti  



(oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti in  
najmanj 7,5 točke iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (pri sestih od njih mora biti  
kandidat prvi avtor) mora biti objavljenih v mednarodnih recenziranih revijah (skupine I. do  
III. po tc. 1.5.1. iz 13. člena).  
Povsem na koncu 12. člena se doda stavek:  
Za vsako učiteljsko mesto aplikativnih predmetov na Fakulteti za strojništvo mora kandidat  
izkazati del opusa iz strokovne dejavnosti. Predmeti na FS UL za katere je FS maticna, se  
smatrajo za aplikativne predmete.  
13. člen  
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
(Podrobneje opredeljena točka 1.5. ter zaostrena pripomba 2) 1.5. Članki z recenzijo: 1.5.1.  
Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem jeziku:  
I. skupina: Revije, ki jih indeksira SCI in SSCI in so po IF rangirane v zgornjo polovico za  
posamezno strokovno področje obdelovanih revij ... 8 t.  
II. skupina: Revije, ki jih indeksira SCI ali SSCI in so po IF rangirane v spodnjo polovico za  
posamezno strokovno področje obdelovanih revij ... 6 t.  
III. skupina: druge mednarodne recenzirane revije ter ugledne recenzirane revije iz  
industrijsko razvitih držav ... 4 t.  
IV. skupina: Revije z urednisko recenzijo ... 2 t.  
Monografija je znanstvena knjiga, ki celovito obdela določeno problematiko na temelju  
lastnih in tujih originalnih dosežkov.  
PEDAGOŠKA DEJAVNOST (Razširjena točka 3.5. ter pripomba 3)  
3.5.7. Mentorstvo pri domačem mlajšem sodelavcu, ki pripravi referat za mednarodni prostor  
do 1 t.  
3.5.8. Mentorstvo tujemu študentu pri raziskovalnem delu v trajanju najmanj enega semestra  
do 1 t.  
Sem sodijo vsa vabljena gostovanja na tuji univerzi ali na priznanem tujem inštitutu (npr.  
postdoctoral fellow. oz. visiting professor) v obsegu najmanj enega semestra. Pri utemeljeno  
krajših gostovanjih se točkovanje ustrezno zniža.  
STROKOVNA DEJAVNOST (Delna razčlenitev točke 4.6.)  
4.6.1. Sprejet in podeljen patent v industrijsko razvitih državah ... do 8 t.  
4.6.2. Sprejet in podeljen patent doma ... do 2 t.  
4.6.3. Prenos rezultatov znanstvenega dela v prakso ... do 6 t.  
4.6.4. V praksi uveljavljeni sistemi in metode ... do 6 t.  
4.6.5. Odmevni realizirani izvozni objekti ... do 10 t.  
4.6.6. Odmevni realizirani objekti doma ... do 5 t.  
4.6.7. Vabljeno uvodno predavanje na mednarodni konferenci, ki je preglednega strokovnega  
znacaja ... do 3 t.  
4.6.8. Pridobljen najmanj enoletni mednarodni raziskovalni projekt ... do 3 t  
 
Fakulteta za šport  
 
Sklep senata Fakultete za šport o interpretaciji 12. člena:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti ali umetniške dejavnosti. Najmanj 3 dela, pri katerih mora biti kandidat vodilni  
avtor, morajo biti objavljena v obliki monografije (glej I3. člen, tc. 1.1. in 1.2.) ali članka v  
revijah iz skupin I. in II. (glej 13. člen, tc. 1.5.1.), od tega najmanj 2 deli v tujih revijah iz  
omenjenih skupin revij.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alineje te točke, če  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,  
od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12,5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali  



umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega  
najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v obliki monografije (glej 13. člen,  
tc. 1.1. in 1.2.) ali članka v revijah iz skupin I. in II. (glej 13. člen, tc.1.5.1.), od tega najmanj  
3 dela v tujih revijah iz prej omenjenih skupin revij. Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del)  
mora kandidat biti prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11 alinee te 
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v obliki monografije (glej  
13. člen, tc 1.1. in 1.2.) ali članka v revijah iz skupin I. in II. (glej 13. člen, tc. 1.5.1.), od tega  
najmanj 6 del v tujih revijah iz prej omenjenih skupin revij. Pri 6 delih (od zgoraj navedenih  
12 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
Sklep senata Fakultete za šport o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorizacija revij  
pomembnih za razvoj športa):  
1.5.1. Domače in tuje revje, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku:  
skupina  
vrsta revij  
točke  
I. skupina (FS 1)  
MEDNARODNE REVIJE  
5 - 8  
II. skupina (FS 2)  
MEDNARODNO PRIZNANE NACIONALNE REVIJE (uvrscene v mednarodne  
bibliografske zbirke)  
3 - 5  
III. skupina (FS 3)  
TUJE IN DOMACE NACIONALNE REVIJE  
1 - 2  
1. ZNANSTVENO - RAZISKOVALNA DEJAVNOST  
1.5.1. Kategorizacija domačih in tujih revij, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in  
povzetek v tujem jeziku:  
1. skupina (FS 1): MEDNARODNE REVIJE  
SCI  
REVIJA  
DRZAVA  
ISSN  
.34  
AMERICAN JOURNAL OF SPORT MEDICINE  
ZDA  
0363-5465   
DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN  
NEMCIJA  
0344-5925  
EUROPEAN JOURNAL FOR SPORT MANAGEMENT  
NIZOZEMSKA  
3226292743  
GYMNICA (ISBN 80-7861-279-0)  
CESKA  
INTERNATIONAL GYMNAST MAGAZINE  
ZDA  
0276-1041  



INTERNATIONAL JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION  
NEMCIJA  
0341-8685  
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY  
ITALIJA  
0047-0767  
.77  
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT MEDICINE  
NEMCIJA  
0172-4622  
INTERNATIONAL REVIEW FOR THE SOCIOLOGY OF SPORT  
NEMCIJA  
0074-7769  
.72  
JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS  
ZDA  
1065-8483  
2.05  
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY  
ZDA  
8750-7587  
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY  
V.BRITANIJA  
1050-6411  
JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOUR  
ZDA  
0022-2895  
.07  
JOURNAL OF SPORT BIOMECHANICS  
ZDA  
1065-8483  
.10  
JOURNAL OF SPORT MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS  
ITALIJA  
0022-4707  
JOURNAL OF SPORT SCIENCES  
V.BRITANIJA  
0264-0414  
KALOKAGATHIA  
MADZARSKA  
1218-1498  
KINANTHROPOLOGICA  
CESKA  
KINESIOLOGIA SLOVENICA  
SLOVENIJA  
1318-2269  
KINEZIOLOGIJA  
HRVASKA  
0351-1057  
LEIPZIGER SPORTWISSENSCHAFTLICHER BEITRAGE  
NEMCIJA  
0941-5270  
LEISTUNGSSPORT  
NEMCIJA  
0341-7387  



1.39  
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE  
ZDA  
0195-9131  
MEDIZIN UND SPORT /ne izhaja vec/  
1.76  
MUSCLE AND NERVE  
ZDA  
0148-639X  
NEW STUDIES IN ATHLETICS  
MONACO  
0961-933X  
.62  
PHYSICAL THERAPY  
ZDA  
0031-9023  
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE AND SPORT  
ZDA  
0270-1367  
SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE  
FINSKA  
0905-7188  
SPORTONOMICS  
NEMCIJA  
0947-4293  
SPORT SCIENCE REVIEWS  
ZDA  
1056-6724  
.69  
SPORTS MEDICINE  
N.ZELANDIJA  
0112-1642  
SPORTWISSENSCHAFT  
NEMCIJA  
0342-2380  
THE EUROPEAN PHYSICAL EDUCATION REVIEW  
V.BRITANIJA  
THE JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT  
ZDA  
04730-0991  
WORLD OF GYMNASTICS (FIG)  
SVICA  
 
 Filozofska fakulteta 12. člen  
 
III. V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen, kdor:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po  
zaključenem podiplomskem študiju.  
IV. V naziv docenta, znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti; najmanj 3 dela -pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo  
biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost ali  
pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo (revije in publikacije iz točk: 1.1  



ali/in 1.2 ali/in 1.5.1 - skupina I. iz 13. člena meril).  
V. V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca je lahko izvoljen, kdor:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6  
del mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo (od tega 
najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Sem stejejo revije in publikacije iz točk 1.1. ali/in 1.2. ali/in 
1.5.1. - skupina I. iz 13. člena meril. Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora kandidat biti 
prvi avtor.  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika je lahko izvoljen, kdor:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo (od tega 
najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Sem stejejo revije in publikacije iz točk 1.1. ali/in 1.2. ali/in 
1.5.1. - skupina I. iz 13. člena meril. Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat 
biti prvi avtor.  
13. člen  
1.5. Članki z recenzijo  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
I. skupina:  
-revije po seznamu publikacij FF ... 5-8 t.  
-revije, ki jih indeksirata SSCI in AHCI ... 5-8 t.  
-revije, ki jim druge humanistične in družboslovne vede priznavajo kriterij mednarodne  
pomembnosti in odmevnosti ... 5-8 t.  
-zborniki znanstvenih razprav doma in v rujini ... 5-8 t.  
II. skupina:  
-tuje in domače revije, če niso zajete drugje ... do 4 t.  
 
 Medicinska fakulteta  
 
Sklep senata MF o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena v revijah iz skupin I. - IV., (obvezno 1 delo iz skupin I. - III.; glej 13. člen, tc.  
1.5.1.).  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 iz pedagoške dejavnosti  
(oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene dejavnosti in  
najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega najmanj 3 dela po zadnji  
izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah iz skupin I. - IV. (obvezno 3 dela iz skupin I. - III.;  
glej 13. člen, tc. 1.5.1.). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi avtor  
pri revijah iz skupine I. - III.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  



Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega najmanj 6  
del po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah iz skupin I. - IV. (obvezno 7 del iz  
skupin I. - III.; glej 13. člen, tc. 1.5.1.). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat  
biti prvi avtor pri revijah iz skupine I. - III.  
Sklep senata MF o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije revij, pomembnih za razvoj  
medicine) in dodane tc. 1.5.2. (v zvezi s tc. 6.2.2. Navodil za izvajanje Meril):  
1.5.1. Revije iz skupine I. - VI.:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF >2 ... 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5 - 2 ... 7 t.  
III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 - 0,5 ... 6 t.  
IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF < 0,1 ter revije, ki jih vodita Index  
Medicus in Medline ... 4 t.  
V. skupina: revije z eksterno recenzijo 2 t.  
VI. skupina: revije z urednisko recenzijo 1 t.  
1.5.2. indeks citiranosti (po SCI) kandidata več kot 20 ... 15 t.  
Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen  
 
Naravoslovnotehniška fakulteta  
 
Sklep senata NTF (seja 23. 5. 1996) o interpretaciji 12. člena MERIL:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo  
biti objavljena v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 1 delo) ali v revijah iz skupine II (glej  
13. člen tc. 1.5) ali v monografijah (glej 13. člen tc. 1.1 in 1.2) oziroma za izvolitve na  
umetniška področja predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno pomembnost  
ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo.  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6  
del mora biti objavljenih v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 3 dela) ali v revijah iz  
skupine II (glej 13. člen tc. 1.5) ali v monografijah (glej 13. člen tc. 1.1 in 1.2) oziroma za  
izvolitve na umetniška področja predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturo (od tega 
najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora biti kandidat 
prvi ali  
vodilni avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del mora biti objavljenih v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 5 del) ali v revijah iz  
skupine II (glej 13. člen tc. 1.5) ali v monografijah (glej 13. člen tc. 1.1 in 1.2) oziroma za  
izvolitve na umetniška področja predstavljena na način, ki mu stroka priznava mednarodno  



pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali kulturno (od tega  
najmanj 6 del po zadnji izvolitvi). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora biti kandidat  
prvi ali vodilni avtor.  
Sklep senata NTF (seja 23. 5. 1996) o interpretaciji 13. člena, tc. 1.1., 1.2. in 1.5.1. 
(kategorije del, pomembnih za razvoj strok):  
1.1. Monografija ... do 20 t.  
1.2. Del monografije ... do 8 t.  
1.5.1. Revije iz skupine I - III.:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira (S)SCI12 ... do 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih vkljucujejo drugi mednarodni seznami in mednarodne revije ... do 5 t.  
III. skupina: tuje in domače nacionalne revije ... do 2 t.  
Velja seznam in IF po JCR za tisto leto, ko je bil članek objavljen.  
 
Pedagoška fakulteta  
 
Sklepi senata Pedagoške fakultete o interpretaciji 12. in 13. člena MERIL:  
12. člen  
IV. Docent, znanstveni sodelavec Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz  
2. in 3. alinee te točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk  
kumulativno iz naslova znanstvene ali umetniške dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih 
mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti objavljena v revijah I. skupine ali II. skupine (glej 
13. člen, tc. 1.5) ali v monografijah (glej 13. člen, tc. 1.1 in 1.2).  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec Kandidat v pogledu obsega (kvantitete)  
izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in  
pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz  
znanstvene ali umetniške in najmanj 12,5 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od  
zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj  
7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi)  
mora biti objavljenih v revijah I. skupine (obvezno 1 delo, razen za področje slovenskega  
jezika in književnosti) ali v revijah II. skupine (glej 13. člen, tc. 1.5) ali v monografijah (glej  
t3. člen, tc. 1.1 in 1.2). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora biti kandidat prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje  
pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in  
pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz  
znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od  
zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj  
7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi)  
mora biti objavljenih v revijah I. skupine (obvezno 3 dela, razen za področje slovenskega  
jezika in književnosti) ali v revijah II. skupine (glej 13. člen, tc. 1.5) ali v monografijah (glej  
13. člen, tc. 1.1 in 1.2). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora biti kandidat prvi avtor.  
13. člen  
1. Znanstveno - raziskovalna dejavnost  
1.5. Članki z recenzijo  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku:  
I. skupina: revije, ki jih indeksirajo mednarodni indeksi: (S)SCI, AHI ... do 8 t.  
II. skupina: mednarodne revije uvrscene v mednarodne bibliografske baze:  
British Education Index; Child Development Abstracts & Bibliography; Criminology,  
Penology and Police Science Abstracts; Current Contents; ERIC; International Bibliography  
of Periodical Literature; Historical Abstracts; Linguistics and Language Behavior Abstracts;  
Library & Information Science Abstracts; Philosopher's Index; Political Science Abstracts;  
Psychological Abstracts; Social SciSearch; Sociological Abstracts; Violence and Abuse  
Abstracts ... do 6 t.  
III. skupina: nacionalne revije ... do 2 t.  
IV. skupina: revije z urednisko recenzijo ... do 1 t.  



Pravna fakulteta 12. člen  
 
Docent in znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk iz naslova znanstvene dejavnosti.  
Najmanj tri dela morajo biti objavljena v publikacijah iz seznama publikacij , ki ga je na 
podlagi 13. člena Meril za pravno znanost pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani, in sicer vsaj 
dve deli iz I. skupine in vsaj eno delo iz II. ali lll. skupine.  
Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti).  
Najmanj 6 del mora biti objavljeno v publikacijah iz seznama publikacij, ki ga je na podlagi  
13. člena Meril za pravno znanost pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani, in sicer vsaj stiri  
dela iz I. skupine ter vsaj dve deli iz II. ali lll. skupine (od tega najmanj 3 dela po zadnji  
izvolitvi).  
Redni profesor in znanstveni svetnik  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te 
točke  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 
12 del mora biti objavljeno v publikacijah iz seznama publikacij, ki ga je na podlagi 13. člena  
Meril za pravno znanost pripravila Pravna fakulteta v Ljubljani, in sicer vsaj osem del iz I.  
skupine ter vsaj stiri dela iz II. ali III. skupine (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi).  
13. člen  
Interpretacija točke 1. 5. 1. (Publikacije, pomembne za razvoj pravne znanosti):  
I. skupina:  
A. Revije  
a) Domače:  
Javna uprava  
Podjetje in delo, revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo (Prej Zdruzeno delo)  
Pravnik  
Revija za kriminalistiko in kriminologijo  
Zbornik znanstvenih razprav, Pravna fakulteta v Ljubljani  
b) Tuje:  
American Journal of Comparative Law  
American Journal of International Law  
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu  
Annuaire Francais de Droit International (AFD)  
Annuaire international de jurisprudence constitutionnelle  
Annuaire Suisse de Droit International  
Archiv für Rechts und Sozialphilosophie  
Archives de philosopie du droit  
Arhiv za pravne i društvene nauke  
Austrian Journal of International Law  
Bulletino dell'istituto di diritto romano  
Columbia Law Review  
Common Market Law Review  
Consumer Law Journal  
Cornell Law Review  
Die Verwaltung  



Diritto delle relazioni industriali  
East European Constitutional Review  
Ecology Law Quarterly U.C. Berkeley School of Law  
European Bussiness Law Review  
European journal of crime criminal law and criminal justice  
European Journal of Industrial Relations  
European Journal of International Law  
European Law Review  
GRUR International  
Harvard International Law Journal  
Harvard Law Review  
International and Comparative Law Quarterly  
International Journal of the Sociology of Law  
International Labour Review  
International Review of Administrative Sciences  
International Social Security Review  
Ius Rivista di scienze giuridiche  
Jahrbuch für Ostrecht  
Journal of Law and Society  
Jugoslovenska revija za meñunarodno pravo (JRMP)  
Juristische Schulung  
Labeo Rassegna di diritto romano  
Law and Society Review  
Leiden Journal of International Law 4l. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform  
Nasa zakonitost  
Neue juristische Wochenschrift  
Ocean Development and International Law  
Orbis iuris Romani Journal of Ancient Law Studies  
Pravo u gospodarstvu (Prej Privreda i pravo)  
Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRAX)  
Public Administration  
Rabetszeitschrift  
Ratio iuris  
Rechtstheorie  
Revue critique de droit international privé  
Revue d'histoire de droit  
Revue de droit penal et de criminologie  
Revue de droit public et de la science politique en France et a I'etranger  
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 internationale des droits de I'antiquité  
Revue trimestrielle de droit civil  
Revue trimestrielle de droit commercial  
Rivista internazionale di filosofia del diritto  
Sociologia del diritto  
Stanford Law Review  
Studia et documenta historiae et iuris  
UCLA Law Review  
University of Chicago Law Review  
WGO Monatshefte  
Wisconsin Law Review  
Yale Law Journal  



Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci  
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu  
Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte  
Zeitschrift für auslandishes und Internationales Arbeits- und Sozialrecht  
Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FamRZ)  
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft  
Zeitschrift für öffentliches Recht  
Zeitschrift für Rechtssoziologie  
Zeitschrift für Rechtsvergleichung (ZfR)  
B. Spominski zborniki, izdani v tujem jeziku in z mednarodno udeležbo  
C. Zborniki kongresov, simpozijev ipd., izdani v tujem jeziku in z mednarodno udeležbo  
Članki v publikacijah iz točk I./A-C se točkujejo s 5-8 točkami.  
II. skupina:  
Članki v publikacijah, ki niso zajete v I. skupini, se točkujejo z do 4 točkami.  
III. skupina:  
Referati, objavljeni v publikacijah iz točke I./C, se točkujejo z do 2 točkama.  
 
Teološka fakulteta  
 
Interpretacija 12. in 13. člena MERIL:  
12. člen  
III. Visji predavatelj  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po  
zaključenem podiplomskem študiju.  
IV. Docent, znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene ali  
umetniške dejavnosti. Najmanj 3 dela (znanstvene monografije ali razprave), pri katerih mora  
biti kandidat vodilni avtor, morajo biti objavljena ali predstavljena na način, ki mu stroka  
priznava mednarodno pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali  
(versko) kulturo (glej člen 13: 1.1. in 1.5.1.).  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljanih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve, od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti. Najmanj 6 del (monografij ali  
razprav) mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno ali državno samobitnost ali (versko) kulturo, od 
tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi (monografije ali razprave iz točk 1.1. ali/in 1.2. ali/in 
1.5.1 skupina I. 13. člena Meril. Pri 3 delih (od zgoraj imenovanih 6 del) mora kandidat biti 
prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (monografij ali  
razprav) mora biti objavljeno ali predstavljeno na način, ki mu stroka priznava mednarodno  
pomembnost ali pomembnost za narodno in državno samobitnost ali (versko) kulturo (od 
tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi: monografij ali publikacij iz točk 1.1. ali/in 1.2 ali/in 1.5.1.  
skupina I. 13. člena Meril). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi 
avtor.  
13. člen  



1.1. Monografija ... do 20 t.  
1.2. Del monografije ... do 8 t.  
1.5. Članki z recenzijo  
1.5.1. Domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v tujem  
jeziku  
I. skupina:  
* revije, ki jih indeksirata SSCI in AHCI ... 5-8 t.  
* revije, ki jim teološke, humanistične in družboslovne vede priznavajo kriterij mednarodne  
pomembnosti in odmevnosti (teološke navedene v:  
Bulletin Signaletique, Sacramenta - Bibliographia internationalis,  
Elencus of Biblica, Zeitschriften Inhaltdienst - Theologie) ... 5-8 t.  
* zborniki znanstvenih razprav doma in v tujini ... 5-8 t.  
II. skupina:  
* tuje in domače strokovne revije, če niso zajete drugje ... do 4 t.  
III. skupina:  
* druge domače revije ... do 2 t.  
1.5.2. Zborniki razprav s teoloških tecajev, seminarjev, kolokvijev ... do 3 t.  
 
 Veterinarska fakulteta  
 
Sklep senata Veterinarske fakultete o interpretaciji 12. člena:  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena v revijah, ki jih indeksira SCI, (obvezno 1 delo) ali so prikazana v bazi podatkov  
(Indeks Veterinarius in dr.).  
V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4, in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del mora biti objavljeno v  
revijah, ki jih indeksira SCI, (obvezno 3 dela) ali so prikazana v bazah podatkov (Index  
Veterinarius in dr.) od tega najmanj 3 dela po zadnji izvolitvi. Pri 3 delih (od zgoraj  
navedenih 6 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7.5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del mora biti objavljenih  
v revijah, ki jih indeksira SCI (obvezno 7 del) ali so prikazana v bazah podatkov (Index  
Veterinarius in dr.) (od tega najmanj 6 del po zadnji izvolitvi.). Pri 6 delih (od zgoraj  
navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
Sklep senata Veterinarske fakultete o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije revij  
pomembne za razvoj veterine):  
1.5.1. Revije iz skupine I.-V.:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI, IF>1 ... 6 - 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI, IF<1 ... 4 - 6 t.  
III. skupina: revije, ki jih indeksirajo baze podatkov (Index Veterinarius in dr.) ter  
mednarodne revije s seznama veterinarstva ... do 4 t.  
IV. skupina: nacionalne revije ... do 2 t.  
V. skupina: revije z uredniško recenzijo ... do 1 t.  
 



Visoka šola za socialno delo  
 
Sklep senata Visoke šole za socialno delo o interpretaciji 12. člena:  
III. V naziv višjega predavatelja je lahko izvoljen:  
Kandidat, ki izpolnjuje pogoj iz 2. alinee te točke, v kolikor pri ocenjevanju objavljenih del  
doseže najmanj 16 točk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po zaključenem podiplomskem  
študiju. Steje se, da ima kandidat ustrezno bibliografijo, če ima najmanj 3 dela objavljena v 
domačih ali tujih izdajah ali revijah iz seznama tistih revij, ki jih je za vedo o socialnem delu 
pripravila Visoka šola za socialno delo v Ljubljani in jih ta veda priznava kot primeren način  
prezentacije področja.  
IV. V naziv docenta, znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti. Med vsemi objavljenimi deli morajo biti vsaj tri dela - pri katerih mora biti  
kandidat vodilni avtor - članki, objavljeni v revijah I. in II skupine (glej 13. člen, tc. 1.5.1), 
oziroma monografije (knjige).  
V. V naziv izrednega profesorja, višjega znanstvenega sodelavca:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke, če  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,  
od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12,5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene in  
najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti. Med vsemi objavljenimi deli mora biti vsaj sest del  
(člankov), objavljenih v revijah I. in II. skupine (glej 13. člen, tc. 1.5.1), oziroma monografij  
(knjig), od tega najmanj tri dela po zadnji izvolitvi. Pri treh delih (od zgoraj navedenih sest  
del) mora kandidat biti prvi avtor.  
VI. V naziv rednega profesorja, znanstvenega svetnika  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, če pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Med objavljenimi deli  
mora biti vsaj dvanajst del člankov objavljenih v revijah I. in II. skupine (glej 13. člen, tc.  
1.5.1), oziroma monografij (knjig), od tega najmanj sest del v obdobju po zadnji izvolitvi. Pri  
sest delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi avtor.  
Sklep senata Visoke šole za socialno delo o interpretaciji 13. člena, tc. 1.5.1. (kategorije  
revij):  
1.5.1. Revije po skupinah I. - IV.:  
I. Revije vključene v ISI (Social Sciences Citation Index) ... do 8 t.  
II. Revije abstrahirane v Social Work Abstracts, Sociological Abstracts, Psychological  
Abstracts ... do 6 t.  
III. Ostale domače in tuje revije, ki imajo recenzijo, mednarodno izmenjavo in povzetek v  
tujem jeziku ... do 4 t.  
IV. Ostale revije ... do 2 t.  
Oba sklepa sta bila sprejeta na seji senata Visoke šole za socialno delo 12.12.1996  
 
Visoka šola za zdravstvo  
 
Interpretacija 12. in 13. člena MERIL:  
12. člen  
IV. Docent, znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, kolikor pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk kumulativno iz naslova znanstvene  
dejavnosti; najmanj 3 dela - pri katerih mora biti kandidat vodilni avtor - morajo biti  
objavljena v revijah iz skupin I. - IV. (obvezno 1 delo iz skupin I. - III.; glej 13. člen, tc. 1.5.  
1.)  



V. Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., in 5. alinee te točke,  
kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk  
kumulativno, od tega najmanj 25 točk iz znanstvene in najmanj 12,5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 6 del (od tega najmanj 3  
dela po zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah iz skupin I. - IV. (obvezno 3 dela iz  
skupin I. - III., glej 13. člen, tc. 1.5.1). Pri 3 delih (od zgoraj navedenih 6 del) mora kandidat  
biti prvi avtor pri revijah iz skupine I. - III.  
VI. Redni profesor, znanstveni svetnik:  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, kolikor pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 
točk kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene in najmanj 20 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene  
dejavnosti in najmanj 7,5 iz pedagoške dejavnosti). Najmanj 12 del (od tega najmanj 6 del po  
zadnji izvolitvi) mora biti objavljenih v revijah iz skupin I. - IV. (obvezno 7 del iz skupin l. -  
III; glej 13. člen, tc. 1.5.1.). Pri 6 delih (od zgoraj navedenih 12 del) mora kandidat biti prvi  
avtor pri revijah iz skupine I. - III.  
13. člen  
1.1. Monografija (samostojna publikacija), ki je neposredno uporabljiva v pedagoški in  
znanstveno-raziskovalni dejavnosti kateregakoli visokošolskega zavoda in vsebuje povsem  
izviren tekst. Tako delo morata pozitivno oceniti dva recenzorja ... do 15 t.  
1.5.1 . Revije iz skupine I - VI.:  
I. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF > 2 ... 8 t.  
II. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,5-2 ... 7 t.  
III. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF 0,1 - 0,5 ... 6 t.  
IV. skupina: revije, ki jih indeksira SCI in SSCI, IF < 0,1 ter revije, ki jih vodita Index  
Medicus in Medline ... 4 t.  
V. skupina: revije z eksterno recenzijo ... 2 t.  
VI. skupina: revije z urednisko recenzijo ... 1 t.  
(Velja seznam iz SCI ter IF za tisto leto, ko je bil članek objavljen.)  
1.5.2. indeks citiranosti (po SCI) kandidata več kot 20 ... 15 t.  
2.1. Univerzitetni učbenik Visoke šole za zdravstvo, ki vsebuje pretezno predelan tekst ze  
tiskanega gradiva in predstavlja študijsko snov za določen predmet.  
Taksno delo mora pozitivno oceniti en recenzor. ... do 10 t.  
2.2. Ostali učbeniki kot so avtorizirani zapiski iz predavanj na Visoki soli za zdravstvo,  
repetitoriji, praktikumi, avdiovizualni učni pripomočki, itd., ki vsebujejo prilagojen tekst ze  
objavljenega gradiva za določene predmete ali vsebinsko zaokrozene dele posameznega  
predmeta. Delo mora oceniti en recenzor ... do 5 t.  
 
Visoka upravna šola 12. člen  
 
Visji predavatelj  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 16 točk kumulativno, od tega najmanj 6 točk po  
zaključenem podiplomskem študiju.  
Docent in znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoj iz 2. in 3. alinee te točke, če pri  
ocenjevanju objavljenih del doseže najmanj 20 točk iz naslova znanstvene dejavnosti.  
Najmanj tri dela morajo biti objavljena v publikacijah iz seznama publikacij, ki ga je na  
podlagi 13. člena Meril za študijski program Javna uprava pripravila Visoka upravna šola v  
Ljubljani, in sicer vsaj dve deli iz I. skupine in vsaj eno delo iz II. ali III. skupine.  
Izredni profesor in višji znanstveni sodelavec  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4. in 5. alinee te točke, če  
pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 50 točk kumulativno,  



od tega najmanj 25 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 12.5 točk iz pedagoške  
dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz znanstvene ali  
umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti).  
Najmanj 6 del mora biti objavljenih v publikacijah iz seznama publikacij, ki ga je na podlagi  
13. člena Meril za študijski program Javna uprava pripravila Visoka upravna šola v Ljubljani,  
in sicer vsaj stiri dela iz I. skupine ter vsaj dve deli iz II. ali III. skupine (od tega najmanj 3  
dela po zadnji izvolitvi).  
Redni profesor ali znanstveni svetnik  
Kandidat v pogledu obsega (kvantitete) izpolnjuje pogoje iz 2., 8., 9., 10. in 11. alinee te  
točke, če pri ocenjevanju objavljenih del in pedagoške dejavnosti doseže najmanj 80 točk  
kumulativno, od tega najmanj 40 točk iz znanstvene ali umetniške in najmanj 20 točk iz  
pedagoške dejavnosti (oziroma 30 točk od zadnje izvolitve in od tega najmanj 15 točk iz  
znanstvene ali umetniške dejavnosti in najmanj 7,5 točk iz pedagoške dejavnosti).  
Najmanj 12 del mora biti objavljenih v publikacijah iz seznama publikacij, ki ga je na podlagi  
13. člena Meril za študijski program Javna uprava pripravila Visoka upravna šola v Ljubljani,  
in sicer vsaj osem del iz I. skupine ter vsaj stiri dela iz II. ali III. skupine (od tega najmanj 6  
del po zadnji izvolitvi).  
13. člen  
lnterpretacija točke 1.5.1. (Publikacije pomembne za razvoj ved, ki so zastopane v 
študijskem programu Javna uprava):  
I. skupina  
A. Revije:  
a) Domače:  
JAVNA UPRAVA  
PODJETJE IN DELO, REVIJA ZA GOSPODARSKO, DELOVNO IN SOCIALNO PRAVO  
(prej Zdruzeno delo)  
PRAVNIK  
ORGANIZACIJA (prej Organizacija in kadri)  
UPORABNA INFORMATIKA 6 EKONOMSKA REVIJA  
TEORIJA IN PRAKSA  
b) Tuje:  
ANALI PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU  
ANNUAIRE INTERNATIONAL DE JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELE  
ARCHIV FUER RECHTS UND SOZIALPHILOSOPHIE  
ARCHIVES DES PHILOSOPHIE DU DROIT  
ARHIVA ZA PRAVNE I DRUSTVENE NAUKE  
COLUMBIA LAW REVIEW  
COMMON MARKET LAW REVIEW  
CONSUMER LAW JOURNAL  
CORNELL LAW REVIEW  
DIE VERWALTUNG  
DIRRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
EAST EUROPEAN CONSTITUTIONAL REWIEW  
EUROPEAN BUSSINESS LAW REVIEW  
EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS  
EUROPEAN LAW REVIEW  
HARVARD INTERNATIONAL LAW JOURNAL  
HARVARD LAW REVIEW  
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW  
INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES  
INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY REVIEW  
JOURNAL OF LAW AND SOCIEITY  
JUGOSLOVENSKA REVIJA ZA MEðUNARODNO PRAVO (JRMP)  
JURISTISCHE SCHULUNG  
LAW AND S0CIETY REVIEW  



NASA ZAKONITOST  
NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT'  
PRAVO U GOSPODARSTVU (PREJ PRIVEDA I PRAVO)  
PUBLIC ADMINISTRATION  
RATIO JURIS  
REHTSTHEORIE  
REVUE DE DROIT PUBLlC ET DE LA SCIENCE POLITIQUE EN FRANCE ET A  
ETRANGER  
REVUE FRANCAISE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE  
REVUE FRANCAISE DE DROIT ADMINISTRATIF  
REVUE FRANCAISE DE DROIT CONSTITUTIONNEL  
REVUE TRIMESTTRIELLE DE DROIT COMMERCIAL  
UCLA LAW REVIEW  
UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW  
WISCONSIN LAW REVIEW  
YALE LAW JOURNAL  
ZEITSCHRIFT DER SAVIGNY STIFTUNG FUER RECHTGESESCHICHTE  
ZEITSCHRIFT FUER AUSLAENNDISCHES UND INTERNATIONALES ARBEITS UND  
SOCIALRECHT  
ZEITSCHRIFT FUER OEFFENTLICHES RECHT  
ADMINISTRATION AND SOCIETY  
ADMINISTRATIVE SCIENCES  
CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION  
DEVELOPMENT AND CHANGE  
EUROPEAN COMPETITION LAW REVIEW  
EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY REVIEW  
EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL  
ECONOMIC THEORY  
FINANCE  
FINANCIAL STATISTICS  
FINANCIJSKA PRAKSA  
JOURNAL OF HEALTH POLITICS, POLICY AND LAW  
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS  
JAPAN MANAGEMENT REVIEW  
JOURNAL OF DEVELOPMENT FINANCE  
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOUR & ORGANIZATION  
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS  
THE JOURNAL OF FIXED INCOME  
JOURNAL OF REGIONAL POLICY  
LONG RANGE PLANNING  
LOCAL GOVERNMENT STUDIES  
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW  
PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION  
PUBLIC ADMINISTRATION  
PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW  
PUBLIC ENTERPRISE  
PUBLIC LAW  
PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION  
THE ECONOMIST  
VERWALTUNG & MANAGEMENT  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW  
COMPUTER SCIENCE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT  
DATAMATION  
DECISION SUPPORT SYSTEMS  
DIE INNOVATIVE VERWALTUNG  



DIE OEFFENTLICHE VERWALTUNG  
EXPERT SYSTEMS FOR INFORMATION MANAGEMENT  
IC WISSEN BUEROKOMMUNIKATION  
IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING  
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MANAGEMENT AND CIBERNETICS. PART B,  
CYBERNETICS  
IEEE: TRANSACTION ON SOFTWARE ENGINEERING  
IFIP TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS  
INFORMATION PROCESSING AND MANAGEMENT  
INFORMATICA  
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND POLICY  
INFORMATION MANAGEMENT & COMPUTER SECURITY  
INFORMATION MANAGEMENT REPORT, 0961-7612  
INFORMATION SYSTEMS  
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT  
JOURNAL OF INFORMATION TEHNOLOGY: JIT  
LOG IN: INFORMATIK UND COMPUTER IN DER SCHULE  
MIS QUARTERLY  
MONITOR  
NEW TECHNOLOGY, WORK AND EMPLOYMENT  
OBJECT ORIENTED SYSTEMS  
TEACHING PUBLIC ADMINISTRATION  
THE NEW REVIEW OF INFORMATION AND LIBRARY RESEARCH  
THE OFFICIAL JOURNAL OF THE INSTITUTE OF BUSSINES PROCESS RE-  
ENGINEERING  
VERWALTUNG UND MANAGEMENT  
VERWALTUNGSFUEHRUNG  
VERWALTUNGSORGANISATION  
WIRTSCHAFTSINFORMATICS  
ZEITSCHRIFT FUER OFFENTLICHE VERWALTUNG  
B. Spominski zborniki, izdani v tujem jeziku in z mednarodno udeležbo  
C. Zborniki kongresov, simpozijev ipd., izdani v tujem jeziku in z mednarodno udeležbo  
Članki v publikacijah iz točk I./A-C se točkujejo s 5 - 8 točkami.  
II. Skupina  
Članki v publikacijah, ki niso zajete v I. Skupini se točkujejo z do 4 točkami.  
III. Skupina  
Referati, objavljeni v publikacijah iz točke I./C, se točkujejo z do 2 točkama.  
Monografija je znanstvena knjiga, ki celovito obdela določeno problematiko na temelju  
lastnih in tujih podatkov. Del predstavlja zaokrozeno celoto (npr. kot poglavje v znanstveni 
knjigi). Sestanek (konferenca kongres) je mednaroden, če ga organizira mednarodna 
organizacija, ali ima mednaroden uredniski odbor in če je zbornik objavljen v tujem jeziku.  
Vsaka članica univerze sestavi seznam publikacij, ki jih stroka priznava kot mednarodni ali  
vrhunski način prezentacije in vrhunski dosežek ter ga verificira v okviru Univerze v  
Ljubljani. Seznam publikacij se periodično dopolnjuje. Vsaka članica Univerze, ki ima v 
svojem programu umetniške discipline, definira obliko in način, ki ga stroka priznava kot 
reprezentativno mesto in vrhunski dosežek za posamezno umetniško disciplino ter ga 
verificira v okviru Univerze.  
Ponatisi ne stejejo.  
To so učbeniki, praktikumi ter prevodi ali priredbe učbenikov. Sem sodijo vsa vabljena 
gostovanja na tujih univerzah (npr. postdoctoral fellow oz. visiting professor) v obsegu 
najmanj enega semestra. Pri utemeljeno krajsih gostovanjih se točkovanje ustrezno zniza.  
Komentorstvo se točkuje s polovičnim stevilom točk.  
Tista dela, ki niso bila izdelana kot diplome, temvec pripravljena posebej po razpisu  
  
 


