
Na podlagi 14. točke 52. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017 s spremembami in dopolnitvami) 

in 3. člena uradnega prečiščenega besedila št. 4 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, 

znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani na 40. seji 

dne 21. 9. 2021 sprejel  

Spremembe Navodil za izvajanje Meril (tehnična navodila) 

1. člen 
 
V Navodilih za izvajanje Meril (tehnična navodila) se v poglavju I. Navodila kandidatom v točki 3 
spremeni tretji odstavek tako, da se glasi: 
»V primeru vloge za prvo izvolitev v višji naziv se v zadnje obdobje uvrščajo dela od datuma oddaje 
vloge za prvo izvolitev v trenutni naziv, pri ponovnih izvolitvah pa dela od datuma oddaje vloge 
za zadnjo izvolitev, razen če je s Prilogo članice opredeljeno drugače. Pri prvi izvolitvi v docenta se 
pri presoji upošteva celoten opus kandidata. V tem primeru se v zadnje obdobje uvrščajo vsa dela, 
razen če je s Prilogo članice opredeljeno drugače.« 
 

2. člen 
 
V poglavju III. Navodila članicam UL se za tretjim odstavkom doda nov odstavek z besedilom: 
»Pri ponovnih izvolitvah v naziv se praviloma imenuje poročevalce, ki imajo višji naziv.«. 

3. člen 
 
V poglavju IV. Dodatna pojasnila se za petim odstavkom doda nov odstavek z besedilom: 
»V primerih, ko je na delu navedenih več korespondenčnih avtorjev, se vodilno avtorstvo, ki se 
uveljavlja na tej podlagi, šteje tako, da se deli s številom korespondenčnih avtorjev. Članice lahko 
to problematiko v Prilogi uredijo tudi drugače, vendar skupno uveljavljanje vodilnega avtorstva na 
delo ne sme preseči 1.« 
 

4. člen 
 
V poglavju IV. Dodatna pojasnila na koncu podpoglavja Prvo in vodilno avtorstvo pri publikacijah 

z več avtorji, doda novo podpoglavje »Afiliacije« z besedilom: 

»Afiliacije avtorjev člankov izražajo institucionalni okvir, znotraj katerega je bilo znanstveno delo 

izvedeno. Avtor navede vse tiste ustanove, ki so nudile logistično, akademsko in finančno podporo 

avtorju v času izvajanja dela. Morebitno naknadno spreminjanje navedbe afiliacije je torej 

utemeljeno samo v primeru napačne navedbe dejanskega stanja.« 

 

5. člen 

Te spremembe začnejo veljati po sprejetju na Senatu Univerze v Ljubljani in po objavi na spletnih 

straneh UL. 
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