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Na podlagi 21 rn 22. dlena Statuta Zbornice zdravstvene in babaike nege Slovenije - Zveze
strokovnih druitev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Upravni
odbor Zbornice zdravstvene in babiSke nege Slovenije - Zveze strokovnih druStev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 39. seji dne 15. 1. 2020 sprejel

PRAVILNIK O DELOVANJU UREDNISTEV,
INFORMATIVNIH, STROKOVNIH IN DRUGIH PUBLIKACIJ ZBORNICE ZDRAVSTVENE

IN BABISKE NEGE SLOVENIJE -ZVEZE STROKOVNIH ORUSTEV MEDICINSKIH
SESTER, BABIC IN ZDRAVSWENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. 6len

Pravilnik o delovanju uredniStev strokovnih, znanstvenih in informativnih publikacrj (v

nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja organiziranost in delovanje uredniStev strokovnih,
znanstvenih, informativnih in drugih publikacij, ki jih izdaja Zbonica zdravstvene in babi5ke
nege SlovenUe - Zveza strokovnih druStev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza)

Delo uredniStev iz prej5njega odstavka zajema naslednja podro6ja.
- izdajaqe informativnega biltena Utrip (v nadaljnjem besedilu: Utrip),
- izdalarye strokovno-znanstvenega 6asopisa Obzornik zdravstvene nege (v nadaljnjem

besedilu: Obzornik),
- izdlanje strokovnih in izobrazevalnih publikacij ter drugih obdasnih in promocijskih gradiv

(v nadaljnjem besedilu: publikacrje),

- izdajanje publikacij za druge narodnike.

Urednistva Utripa, Obzornika in drugih publikacij delujejo v skladu z uredniSko politiko, letnimi

delovnimi programi in nadrti, ki jih na predlog glavnih urednikov sprejme Upravni odbor

Zbornice - Zveze.

3. dlen

Glavni uredniki Utripa, Obzornika in drugih publikacrj podajo porodilo o delu enkrat letno na

Skup5dini Zbornice - Zveze.

4. Elen

Upravni odbor Zbornice - Zveze dolodi in sprejme finandni nadrt izdaje Utripa, Obzornika in

drugih publikacij.

2. 6len
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Urednistvi Utripa in Obzornika opravljata naslednje naloge:

- uresnidujeta urednisko politiko ter dajeta predloge za vsebine publikacij,

- predlagata letne delovne programe in na6rte,

- dolodata vsebino posameznih izdaj publikacij,

- obravnavata predloge in pripombe bralcev,

- obravnavata pobude, mnenja in predloge' ki se nanaSalo na urejanje publikacij

Urednistvi Utripa in obzornika pri svojem delu upostevata nadelo pretoka informacij, odprtost

za razlilna mnenja ter naielo varstva dlovekove osebnosti in integritete'

II. UREDNISTVO INFORMATIVNEGA BILTENA UTRIP

6. Elen

lnformativni bilten Zbornice - Zveze 1e Utrip, ki ga prejemajo vsi 6lani Zbo.nice - Zveze

7.6len

Utrippravilomaizhajaenkratmesednozdvojnopoletnostevilko.UpravniodborZbornice-
Zveze lahko dolodi drug nadin izdaie Utripa.

8. 6len

Namen Utripa je:

- seznanjati 6lane z delovanjem Zbornice - Zveze in njenih organov,

- obvescati 6lane o aktualnih strokovnih in druzbenih dogajaniih s podroc.la zdravstvene in

babiSke nege,
- informirati dlane o strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizirajo strokovne sekcije'

organiindelovnatelesazbornice_Zveze,reguskaStrokovnadruStvaindrugi,
- seznanjati 6lane z mednarodnimi aktivnostmi s podro6ja zdravstvene in babiSke nege,

- obvescati dlane o strokovnih dogajanjih v tujini'

- ob.iavljati prispevke dlanov in drugih.

9. 6len

Rubrike Utripa so doloeene v letnem delovnem nacrtu

Onan:ldokun.nta * h.haiavrs v*n.r6nFn. kop'i' 
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10. 6len

Predsednik Zbornice - Zveze po funkcrli opravlla naloge glavnega urednika utripa. Po funkciji

je 6lan urednistva Utripa tudi izvrini direktor Zbornice - Zveze'

odgovornega urednika in elane urednistva utripa, razen glavnega urednika ln 6lana uredniStva

po iunkciji iz prejsnjega odstavka tega dlena, imenuje Upravni odbor zbornice - zveze.

Mandat odgovornega urednika Utripa traja skupno najvei dva mandata Mandat dlanov

urednistva traja skupno najve6 Stiri mandate. Mandat traja 4 (stiri) leta

Na vsakem izvodu Utripa morajo biti navedeni:

- ime in naslov izdajatelja,

- ime in priimek glavnega ter odgovornega urednika,

- 6lani uredni3tva,
- ime tiskarne ter kraj in datum natisa,

- ime in Priimek lektorja,

- grafidna priprava in oblikovanje.

- podatek o ISSN,
- Stevilo izvodov.

III. UREDNISWO STROKOVNO.ZNANSWENEGA EASOPISA OBZORNIK

ZDRAVSTVENE NEGE

13. 6len

Obzornik.je strokovno-znanstveni 6asopis Zbornice -Zueze, ki ga prejemajo naro'niki

Stevilka

dokumenta:
Stran od strani:

Velja od:

lzdaja:

1'1. Elen

Urednistvo Utripa vodi glavni urednik, ki je odgovoren za uresnicevanje uredniske politike'

Naloge odgovornega urednika so:

- usklaiuje delo uredniStva in drugih sodelavcev,

- zbira in pripravlja gradivo za se.ie uredni5tva in obJavo,

- sodeluie pri oblikovnem urejanju,

- opravlja redakcijo in odobri tisk posamezne Stevilke'

- pripravi predlog letnega delovnega programa in naCrta,

- poroda upravnemu odboru o realizaciji programa,

- ie odgovoren za racionalno porabo finan6nih sredstev'

12. 6len

Otrdl dotldd * dh.r. t 15 vn Btitry'm lopt' $ @rEio kor ''lolffr'N 
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Namen Obzornika je:

- seznanjati narocnike z razvojem in novostmi v dejavnosti zdravstvene in babiske nege,

- obveSdati o pomembnejsih novostih z drugih podroEii,

- prispevati k vzgoji in izobra2evanju ter kontinuiranemu strokovnemu izpopolnjevanju '

-omogocatistrokovnjakomzdravstveneinbabiskenegepredstavitevorganizacijskih,
pedagoskih, raziskovalnih in drugih projektov,

-prispevatikrazvojuinuporabienotneterminologijenapodrodluzdravstveneinbabiske
nege.

14. 6len

15. 6len

1 8. 6len

Na vsakem izvodu Obzornika morajo biti navedeni

- ime in naslov izdajatelja,

- ime in priimek glavnega urednika,

16. 6len

GlavnegainodgovornegaurednikaobzornikaimenujeUpravniodborzbornice-Zveze,kina
predlojodgovornega urednika imenuje tudi dlane uredniStva Obzornika'

Mandat glavnega, odgovomega ali drugega urednika Obzornika na posamezni funkciii traja

skupnonajveddvamandata.MandatdlanovurednistvatrajaSkupnonajve6Stirimandate'
Mandat traja 4 (stiri) leta.

17. 6len

Urednistvo Obzornika vodi glavni urednik, ki:

- je odgovoren za uresnicevanje uredniske politike'

- opravlja redakcrjo in odobri tisk posamezne Stevilke'

- usklajuje delo urednistva in drugih sodelavcev,

- je odgovoren za racionalno porabo financnih sredstev,

- pripravi predlog letnega delovnega programa in na6rta,

- poroda Upravnemu odboru Zbornice - Zveze o izvedbi programa' pripravi predlog

strokovnin recenzentov, ki jih potrdi Upravni odbor Zbornice - Zveze

onan. dokum.nr. * n.h:ra v Elo k'informat vn€ 
'n 
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Obzornik izhaia najman.l v Stirih Stevilkah letno'

Naloge odgovornega urednika so.
-- zbiianje in [ripravljanje gradiva za seje uredni5tva in objavo'

- sodelovanle pri oblikovnem urejanju.
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ime in priimek odgovornega urednika,

6lanr uredniStva,

ime tiskarne ter kra.i in datum natisa,

ime in priimek lektoria za slovenski in angle5ki jezik,

grafiena priprava in oblikovanie.

navodila avtorjem dlankov in navodila za delo recenzentov,

podatki o ISSN, CODEN, letniku' Stevilki, straneh, letu izdaje'

Stevilo izvodov.

Pri vsakem 6lanku mora biti ob.iavlien podatek o datumu prispetja 6lanka ter datum sprejetja

za objavo.

19. 6len

Doloeila tega pravilnika o imenovan.iu in delovanju urednistev se smiselno uporabljajo tudi za

druge publikaciie Zbornice - Zveze.

IV. KONCNE DOLOEBE

20. 6len

Ta pravilnik zacne veljati petnajsti dan po dnevu sprejema na Upravnem odboru Zbornice -
Zveze in se objavi na spletni strani Zbornice - Zveze '

21 . 6len

Z dnem vel.jave tega pravilnika preneha veliati Pravilnik o delovanju urednistev strokovnih in

informativnih publikacij z dne 9. 4. 2014

Monika Aiman

Predsednica Zbornice zdravstvene
in babiske nege Slovenije - Zveze

strokovnih dru5tev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih
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