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ZVEZA GOZDARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije je 24. aprila 2013 sprejel  
 
 

PRAVILNIK 
 

O ZALOŽNIŠKI DEJAVNOSTI ZVEZE GOZDARSKIH DRUŠTEV 
SLOVENIJE 

 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Vrsta in namen založniške dejavnosti 

 
Založniško dejavnost Zveza gozdarskih društev Slovenije opravlja z dejavnostjo Gozdarske 
založbe, ki zagotavlja publiciranje strokovnih, znanstvenih in poljudoznanstvenih del 
namenjenih za strokovno spopolnjevanje gozdarskih strokovnjakov, lastnikov gozdov in 
javnosti in izdajanjem strokovne in znanstvene revije Gozdarski vestnik. Gozdarska založba 
izdaja tudi publikacije za promocijo gozda in gozdarstva. 
 

2. člen 
Gozdarska založba 

 
Letni program Gozdarske založbe sprejema na osnovi ponudb avtorjev, potreb Zveze 
gozdarskih društev Slovenije ali potreb in želja gozdarskih inštitucij Izvršilni odbor Zveze 
gozdarskih društev Slovenije (IO ZGDS), ki opravlja tudi naloge uredniškega odbora. Dela, ki 
jih objavlja Gozdarska založba morajo imeti ustrezno strokovno oceno (recenzijo). 
Za opravljanje nalog urejanja in financiranja delovanja Gozdarske založbe se smiselno 
uporabljajo določbe tega pravilnika za strokovno revijo Gozdarski vestnik.  
Naloge urednika Gozdarske založbe in Gozdarskega vestnika, lahko opravlja isti urednik, če 
tako odloči Občni zbor Zveze gozdarskih društev Slovenije. 
 

3. člen 
Vsebina revije Gozdarski vestnik 

 
Gozdarski vestnik je slovenska strokovna in znanstvena revija. Izhaja v 10 številkah (osmih 
zvezkih). Obseg in vsebina mora zadovoljevati kriterijem za znanstvene periodične 
publikacije Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Revija izhaja v 
slovenskem jeziku, izvlečki vseh strokovnih in znanstvenih razprav so prevedeni v angleščino, 
znanstvene razprave in za mednarodno javnost zanimive strokovne razprave so povzete v 
angleškem jeziku.  
Desetina obsega revije je namenjena različnim aktualnim informacijam s področja 
gozdarstva. 
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4. člen 

Izdajatelj revije Gozdarski vestnik 
 
Gozdarski vestnik izdaja Zveza gozdarskih društev Slovenije, (ZGDS) Večna pot 2, 1000 
Ljubljana.  
 

5. člen 
Organi revije Gozdarski vestnik 

 
Organi revije Gozdarski vestnik so: 

 uredniški odbor, in 

 urednik.  
 

6. člen 
Uredniški odbor 

 
Uredniški odbor imenuje IO ZGDS na predlog glavnega urednika. 
 
Uredniški odbor oblikuje letno programsko zasnovo revije in skrbi za njeno uresničevanje, 
skrbi za reden dotok strokovnih in znanstvenih razprav, opravlja recenzijsko delo ter bdi nad 
rednim izhajanjem. V primeru različnih recenzijskih ocen ali mogočih spornih objav presoja o 
objavi ali zavrnitvi prispevka. 
 
Uredniški odbor deluje na skupni ali korespodenčni seji. 
 
Uredniški odbor predstavlja 16 članov, ki zastopajo vsa področja gozdarstva. Od teh so trije 
predstavniki gozdarskih ustanov držav iz Evropske unije.  
 

7. člen 
Odgovorni urednik 

 
Odgovornega urednika imenuje Občni zbor ZGDS na volilnem občnem zboru. Odgovorni 
urednik opravlja naslednje naloge: 

 vodi uredniški odbor; 

 izvaja sklepe in stališča uredniškega odbora; 

 opravlja vsa dela v zvezi z urejanjem in izdajanjem revije; 

 pripravlja predloge dnevnih redov in gradiva za seje organov revije ter vsa strokovna, 
tehnična in druga dela potrebna za pripravo sej; 

 skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo, uredniško politiko in 
novinarsko etiko;  

 zagotavlja spoštovanje Zakona o medijih; 

 na osnovi ponudb predlaga Izvršilnemu odboru ZGDS lektorja, prevajalca, grafičnega 
oblikovalca, tiskarja in druge izvajalce revije; 

 skrbi za razvoj revije in naklado; 

 nadzira izvajanje pogodb o tehnični pripravi, tisku in distribuciji revije; 

 lahko zaradi različnih vzrokov predlaga avtorju skrajšanje članka ali to opravi sam. 
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 opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih in tem pravilnikom. 

 pripravi osnutek letnega vsebinskega in finančnega dela programa GV in ju 
posreduje IO ZGDS. 

 
Za urednikovanje in tehnično izvedbo izdajanja revije, to je za pripravo za tisk, tisk in 
distribucijo, sklene IO ZGDS pogodbo z izbranimi izvajalci. 
 

8. člen 
Obvezna vsebina podatkov, ki morajo biti objavljeni 

 
Na vsakem izvodu revije Gozdarski vestnik morajo biti, na vidnem mestu, objavljeni naslednji 
podatki: 

 izdajatelj revije, 

 ime in priimek glavnega in odgovornega urednika, 

 imena in priimki in znanstveni nazivi članov uredniškega odbora, 

 ime in priimek lektorja, 

 izvajalca grafične priprave revije, 

 tiskarja revije, 

 letna naročnina in cena posamezne številke revije, 

 kontaktni podatki glavnega in odgovornega urednika in uredništva, 

 mednarodna standardna številka za serijske publikacije (ISSN) in univerzalna 
decimalna klasifikacija (UDK). 

 
9. člen 

Viri in način financiranja revije 
 
Izdajanje revije se financira iz naslednjih virov: 

 iz pridobljenih sredstev od naročnine, 

 iz sredstev, pridobljenih od prodaje oglasnega prostora, 

 iz sredstev sponzorjev in donatorjev, 

 iz namensko odobrenih javnih sredstav (Javne agencije za raziskovalno dejavnost 
Republike Slovenije in ministrstva pristojnega za področje gozdarstva). 

 
Na podlagi veljavnih predpisov se finančno poslovanje vodi v ZGDS. 
 
 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 
Veljavnost tega pravilnika 

 
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan, po tem ko ga sprejme in potrdi Občni zbor ZGDS.  
Objavi se v reviji Gozdarski vestnik. 
 

Predsednik 
Zveze gozdarskih društev Slovenije 

Jože Falkner 


