
Na predlog Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve in na podlagi 314. člena Statuta Univerze v 

Mariboru je Senat Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru (v 

nadaljevanju: FERI) na svoji seji dne 28. 10. 2004, sprejel naslednji 

 

K O D E K S 

 

etike znanstvenoraziskovalnega dela in publiciranja na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru 

1. Namen kodeksa 

1. člen 

Ta kodeks ureja znanstvenoraziskovalno delo in publiciranje na Fakulteti za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. 

Namen kodeksa je opredeliti pravico do avtorstva oz. soavtorstva, opredeliti osebe, ki so upravičene 

do avtorstva, vnaprej opredeliti razmerja med avtorji, preprečiti zlorabe, zlasti tiste, ki škodijo ugledu 

FERI in odnosom znotraj kolektiva, preprečiti nepotrebno in nedopustno večkratno objavljanje enakih 

ali podobnih vsebin na način, ki škodi ugledu FERI. 

V kodeksu uporabljen izraz avtor se smiselno nanaša tudi na soavtorje in je nevtralno zapisan v moški 

spolni slovnični obliki. 

2. Znanstveno delo 

2. člen 

Znanstveno delo mora imeti nedvoumen cilj, mora biti upravičeno, ustrezno planirano, dobro 

načrtovano in etično nesporno. 

3. Pravica do avtorstva 

3. člen 

Posameznik pridobi pravico do avtorstva tako, da na pomemben ter dejaven (kreativen) način 

prispeva k opravljenemu delu. Noben drug način ne opravičuje pravice do avtorstva. Avtor dela mora 

izpolniti vse naslednje pogoje: 

 Avtor mora prispevati znaten delež pri ustvarjalnem procesu, v katerem je nastalo delo, kar 

se kaže v obliki naslednjih prispevkov oziroma elementov opravljenega dela: osnovne ideje, 

planiranje dela, teoretičnega dela oziroma izdelave modela, eksperimentalnega dela, zbiranja 

in analize podatkov in/ali interpretacije rezultatov. 

 Avtor mora prispevati k pripravi končnega rezultata tako, da izdatno sodeluje pri pripravi 

osnutka članka ali v kritični fazi revizije članka, ki bistveno vpliva na končno podobo članka. 



 Vsak avtor mora biti sposoben nedvoumno predstaviti svoj del prispevka v članku ter mora 

obvladati celotno delo toliko, da lahko pregleda, razloži, obravnava ter predstavi celotno 

vsebino članka. 

Administrativne in podobne druge vloge, kot so na primer dekan, vodja inštituta, vodja programske 

skupine, vodja laboratorija, same po sebi ne dajejo pravice do avtorstva. Administrativne in rutinske 

naloge sodelavcev se po potrebi omenijo v zahvali. 

4. Vrstni red avtorjev 

4. člen 

Če vrstni red avtorjev ni predpisan s pravili za objavo v reviji (npr. zahtevani abecedni vrstni red), 

velja naslednje pravilo za avtorja, ki je napisan na prvem mestu (prvi avtor). 

Avtor, napisan na prvem mestu je raziskovalec, ki je opravil najpomembnejši del znanstvenega dela in 

je tudi pripravil prvo verzijo članka. 

Ostali avtorji so napisani za prvim avtorjem padajoče glede na težo prispevka posameznika. V 

primeru, da obstaja vodja raziskave, ki ima pravico do avtorstva v skladu s 3. členom tega kodeksa, 

naj bo ta napisan na zadnjem mestu. 

5. Dolžnost do financerjev/sofinancerjev 

5. člen 

Kadar prispeva k izvajanju dela zunanja finančna ali druga pomoč, so avtorji dolžni vir takšne pomoči 

natančno omeniti v zahvali. 

6. Priprava članka oz. materiala za objavo 

6. člen 

Priprava članka mora potekati znotraj skupine, ki je opravila raziskovalno delo. Pri tem mora biti 

sodelovanje članov skupine odprto in ne sme priti do prikrivanja ali kakršnegakoli omejevanja 

izmenjave informacij. Posamezni člani skupine nimajo pravice pripraviti ločene ali delne objave istega 

raziskovalnega dela brez predhodnega soglasja vseh drugih članov skupine. 

7. Reference in predhodno delo drugih 

7. člen 

Sklic na delo drugih raziskovalcev ima dva namena: umestitev dela na raziskovalno področje in 

priznanje dela drugih raziskovalcev. Natančno citiranje je eden izmed osnovnih gradnikov 

znanstvenega dela. 

8. Večkratne objave, ki so rezultat istega dela 

8. člen 



Povsem nedopustno, za UM ter FERI pa škodljivo, da avtorji predložijo delo z enako ali podobno 

vsebino v objavo različnim urednikom. 

Navedeno velja posebej za znanstvene revije, ki jih vodijo mednarodne baze. 

9. člen 

Prav tako je nedopustno, da se isto znanstveno delo pošlje v recenzijo, dokler kje drugje postopek še 

ni zaključen. Če postopek recenzije traja predolgo, je dolžnost avtorja, da pisno obvesti urednika 

revije, da odstopa od članka in da ga bo poslal v recenzijo v drugo revijo. 

10. člen 

Dve deli se obravnavata kot enaki, kadar imata vsebinsko enak ali zelo podoben teoretični in 

eksperimentalni del. Različna dela se ločijo po vsebini (teoretični in/ali eksperimentalni) in ne po 

formulaciji besedila, načinu predstavitve, formatu slik, enačb in preglednic. 

Novo znanstveno delo je delo, ki se od predhodnega razlikuje v izvirnem znanstvenem prispevku 

glede: 

 različnega raziskovalnega vprašanja, 

 različne raziskovalne metode, 

 različnega načina pridobitve in analize podatkov, 

 različnega teoretične rešitve in/ali eksperimentalnega dognanja. 

Če med deli ni možno natančno in nedvoumno opredeliti različnih izvirnih prispevkov k znanosti, se 

takšna dela štejejo kot enaka. 

11. člen 

Kadar gre za novo sorodno delo, ki ga lahko razumemo kot deloma podobnega, ali pa deli s 

predhodnim delom del teorije ali rezultatov, mora novo delo vsebovati zelo natančen in nedvoumen 

sklic na predhodno objavljeno delo ali več njih. 

12. člen 

Izjeme, ki se ne štejejo kot večkratne predložitve dela oz. objave: 

 Kadar je bilo predloženo delo zavrnjeno ali umaknjeno iz procesa objave (torej ni bilo 

objavljeno), ga je možno ponovno predložiti v objavo drugje. 

 Na splošno je dopustno objaviti popoln članek, ki temelji na predhodno objavljenem kratkem 

članku (»communications« ali »letters«). V takšnem primeru mora biti prejšnja objava 

natančno in nedvoumno omenjena in citirana. 

 Dopustna je enkratna podvojitev materialov med konferenco, znanstveno revijo in 

monografijo, in sicer v okviru pravil založnika. Kakršnokoli drugo podvajanje vsebin in 

rezultatov med znanstvenimi revijami, konferencami in/ali monografijami ni dopustno. 

Izjema so predstavitve in strokovna srečanja lokalnega značaja, kjer se informira ožja skupina 

domače javnosti. 



 Znanstvene izsledke, ki so bili že objavljeni v patentu ali patentni prijavi, je dovoljeno objaviti 

tudi v znanstveni publikaciji. 

9. Postopek pri kršitvi kodeksa 

13. člen 

Morebitne kršitve kodeksa na predlog senata FERI obravnava Komisija za znanstvenoraziskovalno 

delo FERI. Svoje ugotovitve Komisija poroča Senatu FERI. 

10. Končna določba 

14. člen 

Kodeks prične veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh FERI in oglasni deski FERI. 


