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DELOVNE IZKUŠNJE   

 

 

 

20/6/2010–v teku Izredni profesor 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor (Slovenija)  

Cilji Pedagoške aktivnosti (Pravna zgodovina, Nemška pravna terminologija, Kanonsko pravo, Etika 

v gospodarstvu in na Univerzi) so bili: 

▪ študentom ponuditi pogled v vsa področja prava (razvoj prava), ki se predavajo v kurikulumu študija 
prava (das verdende Recht, ius in rising), 

▪ pri vajah in seminarjih izdelati model razvoja pravne misli v zgodovinski perspektivi in 

▪ spodbujati raziskovalno vnemo pri študentih. 

Cilji Znanstvenoraziskovalne dejavnosti (od leta 2006 predstojnik Inštituta za filozofijo, zgodovino in 

ikonografijo prava) so bili: 

▪ za potrebe pedagoške aktivnosti aktivno zbirati gradivo potrebno za izdelavo modela razvoja prava 
in iz modrosti, ki se je nabrala v stoletjih, ponuditi odgovore na vprašanja in probleme 
današnjega človeka, 

▪ priprava ikonografskega materiala (simboli in pravo), 

▪ zbirka Inštituta obsega 30.000 primerov ikonografije vezane na pravo, jezik in filozofijo prava, 

▪ specifična znanja - staronemška pisava (gotica), za celotno Slovenijo sem edini sodni tolmač za 
gotico in stari nemški jezik; gradivo, ki je nastalo pred letom 1920 je pisano s temi pismenkami; 
znanja so bila izrednega pomena v vseh postopkih uprave in sodišč v Republiki Sloveniji (npr. v 
denacionalizacijskih postopkih). 

20/6/2005–30/6/2010 Docent 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor (Slovenija)  

Cilji Pedagoške aktivnosti (Pravna zgodovina, Nemška pravna terminologija, Kanonsko pravo) so 

bili: 

▪ študentom ponuditi pregled področja in uvod v dejstva povezana s posameznim predmetom, 

▪ pri vajah in seminarjih izdelati model razvoja pravne misli v zgodovinski perspektivi in 

▪ spodbujati raziskovalno vnemo pri študentih. 

Cilji Znanstvenoraziskovalne dejavnosti (od leta 2006 predstojnik Inštituta za filozofijo, zgodovino in 

ikonografijo prava) so bili: 

 

▪ za potrebe pedagoške aktivnosti aktivno zbirati gradivo potrebno za izdelavo modela razvoja prava, 

▪ priprava ikonografskega materiala (simboli in pravo), 

▪ zbirka Inštituta obsega 30.000 primerov ikonografije vezane na pravo, jezik in filozofijo prava. 

1/10/1998–20/6/2005 Asistent 

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor (Slovenija)  

Pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo asistenta je bilo voditi vaje in seminarje ter priprava 
arhivskega gradiva, ki je nastalo kot posledica pravnega življenja v zgodovini, vezano na predavanja 
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IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE   

 

 

 

 

nosilca predmeta. 

1/4/1993–30/9/1998 Arhivist 

Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor (Slovenija)  

Glavne naloge in pristojnosti arhivista so bile urejevalno delo arhivskega gradiva za starejše obdobje - 
provenienca do leta 1850. Zato so bila potrebna specialna znanja iz Zgodovine institucij ustvarjalcev 
Arhivskega gradiva, poznavanje zvrsti nastajanja gradiva, jezik in pisava (latinščina, stara nemščina in 
stara nemška pisava). 

28. junija 1994 je opravil Strokovni izpit s področja arhivistične dejavnosti in je vpisan v Evidenčni knjigi 
izpitov pod št. 114. 

15/7/1992–31/3/1993 Likvidator 

Probanka d. d., Maribor (Slovenija)  

Prodajalec denarja. 

1/8/1987–15/7/1992 Duhovnik, Mariborska škofija (od 7. aprila 2006 Nadškofija) 

Katoliška škofija Maribor, Slovenija, Maribor (Slovenija)  

1/10/1996–21/9/2004 Doktor znanosti Raven 8 EOK 

Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani / Department of History, Faculty of 
Arts, University of Ljubljana, Ljubljana (Slovenija)  

21. september 2004 

Patrimonialno sodstvo v obdobju pravnega (razsvetljenega) absolutizma (ob primeru zemljiškega 
gospostva Negova) 

Mentor: redni profesor za arhivistiko, dr. Jože Žontar 

Somentor: izredni profesor za področje pravne zgodovine, dr. Vladimir Simič 

1/10/1987–7/3/1991 Magister teologije Raven 7 EOK 

Teološka Fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)  

27. februarja 1991 

Razvezani, drugič poročeni (poizkus vrednotenja zakonske zveze ob obstoječi zakonski zvezi) 

Štev. 60/91 

Mentor: redni profesor, ddr. Stanislav Ojnik 

1/10/1980–30/6/1987 Diploma Raven 7 EOK 

Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)  

Diplomirani teolog s specializacijo v moralno-juridični skupini. 

Razvezani in drugič poročeni (Preneha prvi zakon s sklenitvijo nove življenjske skupnosti?) 

Mentor: redni profesor, ddr. Stanislav Ojnik 

Štev. 87/88-905 

Za nalogo je prejel nagrado Tomaža Akvinskega. 

1/9/1976–5/6/1980 Gimnazijski maturant Raven 5 EOK 
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KOMPETENCE   

 

 

 

 

Prva Gimnazija v Mariboru, Maribor (Slovenija)  

1/9/1968–20/6/1976 Osnovna šola sv. Ana v Slovenskih goricah Raven 2 EOK 

Osnovna šola sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Ana v Slovenskih goricah (Slovenija)  

Materni jezik slovenščina, nemščina 

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE 

Slušno razumevanje Bralno razumevanje 
Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

angleščina C2 C2 B1 B1 B1 

hrvaščina C2 C2 B1 B1 B1 

latinščina A1 B1 A1 A1 A1 

 Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2: Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir  

Komunikacijske kompetence Kot katoliški duhovnik je zasledoval vrednote kulture dialoga - kar pomeni - biti na razpolago za 
sočloveka in s sodelavci graditi prijateljsko in ne tekmovalno okolje. Izhodišča kulture dialoga so bile 
moralne vrednote in etičnost. 

Kot učitelj na univerzi, poleg pridobljenih, zgoraj omenjenih lastnosti, zasleduje naslednje vrednote: 

▪ delovne vrednote (razvijanje empatije do sodelavcev, občutek za potrebe drugega in graditi 
razumevanje in pomoč drugemu v timu sodelavcev), 

▪ samonadzor (zbranost, nadzor nad pozitivnimi in negativnimi čustvi, izogibanje agresiji v vseh 
življenjskih okoliščinah), 

▪ posredovanje znanja (iz modrosti, ki se je nabrala v stoletjih, ponuditi odgovore na vprašanja 
in probleme današnjega človeka). 

Študentje te lastnosti, v zadnjih desetih letih, ocenjujejo kot ustrezne akademske sposobnosti. 

Organizacijske/vodstvene 
kompetence 

▪ od leta 2006 je predstojnik Inštituta za filozofijo, zgodovino in ikonografijo prava (do leta 2008 
Pravnozgodovinski inštitut Pravne fakultete Univerze v Mariboru), 

▪ od leta 2011 do oktobra 2014 je bil predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru 

▪ od leta 2010 do 2014 je bil predsednik Sveta zavoda Sinagoga Maribor (Javni zavod Center 
judovske kulturne dediščine), 

▪ 2010 ga je Komisija za ocenjevanje kakovosti Univerze v Mariboru imenovala za predsednika 
Komisije za pripravo Priporočil za visokošolske učitelje Univerze v Mariboru, 

▪ 2013 ge je rektor Univerze v Mariboru imenoval za predsednika Komisije institucionalne notranje 
evalvacije Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru, 

▪ od leta 1999 do 2016 je bil tajnik Fundacije Leona Štuklja za štipendiranje. 

Strokovne kompetence ▪ s štipendijo Avstrijskega znanstvenega instituta v Ljubljani, pridobil jo je leta 1996, je bil na 
strokovnem izobraževanju na Inštitutu za Avstrijsko pravno zgodovino Pravne fakultete Univerze 
Karla in Franca v Gradcu, kjer se je pod mentorstvom dekana, rednega profesorja dr. ddr.h.c. 
Gernota Kocherja srečal s področjem pravne zgodovine in ikonografije in bil uveden v delovanje 
avstrijskega visokošolskega sistema s poudarkom na študiju prava v Republiki Avstriji, od takrat 
dalje spremlja Avstrijski visokošolski in univerzitetni sistem; 

▪ od 29. avgusta do 9. septembra 1994 je obiskoval Poletno arhivsko šolo v Marburgu na Lahni 

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr
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DODATNI PODATKI   

 

 

(Nemčija), štipendijo je prejel od Vlade ZRN; program poletne šole Inštituta za Arhivske znanosti, 
Arhivske visoke strokovne šole Univerze v Marburgu, je poleg strokovnih znanj s področja 
arhivistike omogočil seznanitev s sistemom Univerzitetnega prostora ZRN s poudarkom na študiju 
Prava; 

▪ kot učitelj nemške pravne terminologije dobro pozna vseh pet ustanovpravnih sistemov nemškega 
govornega področja - je član Komisije za preverjanje znanja sodnih tolmačev za nemški jezik 
Ministrstva za pravosodje RS (Avstrija, Nemčija, Švica, Belgija, Luxemburg) in še posebej pozna 
njihov Univerzitetni in visokošolski sistem; 

▪ od leta 2010 je član Strokovne komisije Komisije za pravno zgodovino Avstrijske akademije 
znanosti; 

▪ od leta 2012 je član Mednarodne skupine za proučevanje 18. stoletja, zadolžen za zemljiška 
gospostva (Directory of Scholars in European Studies). 

Digitalna pismenost ▪ odlično pozna okolje Windows z Office urejevalniki (Word, Excell in Power Point), 

▪ za potrebe Ikonografija je samoiniciativno pridobil in razvil znanja za področje grafične in foto 
obdelave podlag (30.000 fotografij za področje simbolnega v pravu), 

▪ pozna okolje IOS. 

Vozniško dovoljenje B 

Urednik in publicist Iz bibliografije je razvidno, da je/je bil kandidat: 

▪ v času od 2008 do 2011 bil glavni urednik revije Lex localis - Journal of Local Self-Government 
(revija je uvrščena v SSCI, CSA Worldwide Political Science Abstracts, Current Geographical 
Publications, Academic's OneFile (Gale), International Political Science Abstracts, ProQuest, 
Scopus, International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the 
Social Sciences (IBSS). Revija je uvrščena in spada po merjenju v naslednje kategorije: Source 
Normalized Impact per Paper (SNIP): 1,06 (Law 99/291, Public Administration 25/85), SCImago 
Journal Rank (SJR): 0,228 (Public Administration 71/113; Law 258/458), ISI Impact Factor: 0,600 
(Political Science 91/156, Public Administration 30/46; 

▪ je od 2011 do 2018 član uredniškega odbora Beiträge zur Rechtsgeschichte Österreichs, ki ga 

izdaja Založba Avstrijske akademije znanosti s sedežem na Dunaju. 

▪ od leta 2003 do 2010 glavni urednik Informacij o dogodkih na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru; 

▪ od leta 2000 do 2006 bil glavni urednik Zbornika Pravne fakultete Univerze v Mariboru; 

▪ je uredil 14 različnih monografij in zbornikov. 

Članstva ▪ od leta 1996 je član Mednarodnega združenja za pravno ikonografijo (sedež v Gradcu, 
Wittembergu, Zürichu - Internationale Gesellschaft für Rechtsikonographie); 

▪ od leta 1998 je član Društva Univerzitetnih profesorjev UM, od 2010 član Upravnega odbora 
Društva univerzitetnih profesorjev, predstavnik PF in predsednik Častnega razsodišča od leta 2012; 

▪ od leta 2002 je član Mednarodnega združenja za pravno etnografijo (sedež Basel - Internationalen 
Gesellschaft für Rechtliche Volkskunde); 

▪ od leta 2010 je član International Scientific Advisory Board, razreda za pravno zgodovino Avstrijske 
akademije znanosti, Komisija za pravno zgodovino; 

▪ od leta 2012 je član Mednarodne skupine za proučevanje 18. stoletja, zadolžen za zemljiška 
gospostva (Directory of Scholars in European Studies); 

▪ od leta 2015 je vpisan v seznam strokovnjakov NAKVIS; 

▪ od leta 2016 je član Medresorske Komisije za človekove pravice kot predstavnik Univerze v 
Mariboru pri MZZ. 
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Visiting professor ▪ 2006 Pravna fakulteta, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Avstrija (Ausgewählte Kapitel zur 
Rechtsgeschichte : [predavanje na Karl Franzens Universität Graz - podiplomski študij, zimski 
semester 2006/07]. Graz, 2006.) 

▪ 2007 Pravna fakulteta, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Avstrija ( Ausgewählte Kapitel zur 
Rechtsgeschichte : [predavanje na Karl Franzens Universität Graz - podiplomski študij, zimski 
semester 2007/08]. Graz, 2007) 

▪ 2008 Pravna fakulteta, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Avstrija (Ausgewählte Kapitel zur 
Rechtsgeschichte : [predavanje na Karl Franzens Universität Graz - podiplomski študij, izbrana 
poglavja iz zgodovine kazenskega prava - Deželsko sodišče Urada zemljiške gospoščine Gornja 
Radgona 1615-1784, zimski semester 2008/09]. Graz, 2008). 

Priznanja in nagrade Leta 1986 je prejel nagrado sv. Tomaža Akvinskega za odlično opravljeno diplomsko delo na Teološki 
fakulteti. 

Predstavitve Leta 1994 se je poročil z Marijo Ano Holcman in prevzel njen priimek, prej se je pisal Zemljič. 


