Na podlagi Statuta Združenja Pomurska akademsko znanstvena unija je skupščina PAZU na svoji seji
dne 22. 3. 2014 potrdila prečiščeno besedilo Pravilnika o urejanju in izdajanju revije »ANALI PAZU«, ki
obsega
-

Pravilnik o urejanju in izdajanju revije »Anali PAZU« z dne 22. 1. 2011 in

-

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o urejanju in izdajanju revije »ANALI PAZU« z
dne 22. 3. 2014.

PRAVILNIK
O UREJANJU IN IZDAJANJU REVIJE
»ANALI PAZU«
1. člen
S tem pravilnikom se ureja izdajanje revije »Anali PAZU« (v nadaljevanju revija).
2. člen
Ustanovitelj in izdajatelj revije je Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (v nadaljevanju
PAZU).
Sedež uredništva je na sedežu PAZU.
3. člen
Revija je tiskana znanstvena periodična publikacija. Izjemoma lahko posamezna številka revije izide v
elektronski obliki.
Glavni namen izdajanja revije je objavljanje recenziranih znanstvenih in strokovnih člankov članic in
članov PAZU, kot tudi drugih avtorjev, ki niso člani PAZU, s področij znanstvenih ved naravoslovja,
tehnike, medicine in biotehnike.
4. člen
(programska zasnova)
Programsko zasnovo revije sprejme predsedstvo PAZU.
Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove je potrebno pridobiti mnenje
uredništva.
5. člen
(uredništvo)
Revijo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, tehnični urednik in najmanj štirje področni
uredniki.

Uredništvo je v okviru sprejete programske zasnove pri svojem delu neodvisno in samostojno.
Uredništvo odloča na rednih in korespondenčnih sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni
urednik, mora pa sklicati sejo, če to zahtevajo najmanj trije člani uredništva.
Uredništvo sprejema odločitve na predlog odgovornega urednika ali drugega člana uredništva z
večino glasov navzočih članov. Uredništvo je sklepčno, če je navzoča večina članov uredništva.
6. člen
Uredništvo ima predvsem naslednje naloge:
-

sprejema uredniško politiko,

-

daje predhodno mnenje k temeljni spremembi ali bistveni dopolnitvi programske zasnove,

-

daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika,

-

pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja revije,

-

skrbi za kakovosten recenzijski postopek,

-

sprejme predlog letnega finančnega načrta za izdajanje revije in ga posreduje predsedstvu
PAZU.
7. člen
(odgovorni urednik)

Odgovornega urednika imenuje in razrešuje predsedstvo PAZU. Pred imenovanjem ali razrešitvijo
odgovornega urednika mora predsedstvo PAZU pridobiti mnenje uredništva. Uredništvo mora
oblikovati mnenje v 30 dneh od prejema obvestila o kandidatu oziroma o razlogih za razrešitev, po tem
roku pa se šteje, da je bilo podano pozitivno mnenje.
Za odgovornega urednika je lahko imenovan le član PAZU, ki izpolnjuje pogoje določene v Zakonu o
medijih.
Mandat odgovornega urednika traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
8. člen
Naloge odgovornega urednika so:
–

sklicuje in vodi seje uredništva,

–

sklicuje in vodi seje uredniškega sveta,

–

zastopa revijo,

–

zagotavlja redno izhajanje revije,

–

angažira avtorje za pripravo prispevkov in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju revije,

–

odloča o vsebini posameznih številk revije in objavi posameznih prispevkov v reviji,

–

pripravlja letni finančni načrt za izdajanje revije,

–

enkrat letno poroča predsedstvu PAZU o izvajanju sprejete programske zasnove in uredniške
politike,

–

opravlja druge naloge potrebne za izhajanje revije.

Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, razen če Zakon o medijih določa
drugače.
9. člen
(področni uredniki)
Področne urednike imenuje in razrešuje predsedstvo PAZU, pri tem kolikor je možno zasleduje cilj, da
so v uredništvu zastopane vse znanstvene vede: naravoslovje, tehnika, medicina in biotehnika.
Mandat področnih urednikov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Področni uredniki dajejo odgovornemu uredniku pobude in predloge glede vsebine in objav v
posamezni številki revije.
9.a člen
(tehnični urednik)
Tehničnega urednika imenuje in razrešuje predsedstvo PAZU.
Mandat tehničnega urednika traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Tehnični urednik skrbi za grafično tehnične in organizacijske zadeve revije ter za postavitev in
upravljanje spletne strani revije.
10. člen
(uredniški svet)
Revija ima uredniški svet, ki je svetovalni organ uredništva.
Uredniški svet sestavlja najmanj pet članov, ki jih na predlog odgovornega urednika imenuje
predsedstvo PAZU. Mandatna doba članov uredniškega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Odgovorni urednik in predsedstvo PAZU si prizadevata za mednarodno sestavo uredniškega sveta iz
vrst uglednih strokovnjakov s področij znanstvenih ved naravoslovja, tehnike, medicine in biotehnike.
Uredniški svet sprejema odločitve na rednih in korespondenčnih sejah z večino glasov vseh članov.
Seje uredniškega sveta po potrebi, vendar najmanj enkrat letno sklicuje in vodi odgovorni urednik.
11. člen
Razmerja med uredništvom in PAZU, kot izdajateljem se urejajo sporazumno.
O spornih vprašanjih med uredništvom in PAZU, kot izdajateljem odloča na predlog odgovornega
urednika ali predsednika PAZU predsedstvo PAZU.

12. člen
(smiselna uporaba pravilnika)
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za druge periodične publikacije, ki jih izdaja
PAZU.
Pravilnik o urejanju in izdajanju revije »Anali PAZU« z dne 22. 1. 2011 vsebuje naslednjo
končno določbo:
13. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina PAZU.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o urejanju in izdajanju revije »ANALI PAZU«
z dne 22. 3. 2014 vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme skupščina PAZU.
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predsednik PAZU

