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Pravartik a via knit ki dryinmosil [IL FA 

Na podlagi 25. Clena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur 1. RS. gt. 4/2017 s spreraembami 

dopolnitvami in prilogami) in 38. Clena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za arhitekturo 

je Senat Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo na svoji 5. redni seji due 22.02.2019 sprejel 

PRAVILNIK 0 ZALO2NIgKI DEJAVNOSTI UNIVERZE V 

LJUBLJANI, FAKULTETE ZA ARHITEKTURO 

1. SPLOSNE DOLOtBE 

Clen 

Zaloinigko dejavnost Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo (v nadaljevanju: FA-ZA) v 

imenu UL FA izvaja Svet za zaloinigtvo (v nadaljevanju: Svet) po pravilih, kot so doloCena v tern 

Pravilniku in Pravilih o organizaciji in delovanju Fakultete za arhitekturo. Poleg Sveta v okviru 

Zaloinigke dejavnosti UL FA deluje tudi Komisija za zaloZnigtvo, ki jo imenuje dekan UL FA na 

predlog Sveta. 

den 

Svet imenuje Izvignega urednika/urednico FA-ZA, ki je pooblaken/a za urejanje 

adrninistrativnih zadev in spralanj v zvezi z zaloinigko dejavnostjo UL FA. 

elen 

Svet imenuje urednika/utednko spletne strani FA-ZA, ki je pooblaken/a za objavljanje 

informacij in podatkov FA-ZA. 

Clen 

Zaloinigka dejavnost je razdehena v S sekcije: sekcija monogtafije, sekcija gradivo, sekcija 

proces ter sekcija revije. Posamezne sekcije zajemajo eno all veC zbirk. 

Clen 

Svet za vsako zbirko menuje Urednigtvo zbirke. Urednigtvo posamezne zbirke med svojimi Clan' 

imenuje predsednico oziroma predsednika. Ob ustanovitvi nove zbirke precthagategi zbirke 

predlagajo &nice in Clane urecinigtva zbirke, U jib potrdi Svet 
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Prauilnik o tab ilki dejavnoth UL FA 

Na podlagi prijav na letni Razpis za softnanciranje publikacij posamezno uredniitvo pripravi in 

najpozneje 3 (tri) tedne po zakiluelcu razpisa Svetu odda seznam izbora publikacij, Id jih predlaga 

za sofinanciranje. Svet z veeino glasov svojih elanic in alanov sprejme odloCitev o tern najkasneje 

v 3 (tteh) tednih po prejemu seznama izbata publikacij. 

2. SODELOVANJE Z ZALO2BAMI 

elen 

Posamezne publikacije bodo izdane v sodelovanju z Znanstveno zaloibo Filozofske fakultete v 

Ljubljani (v nadaljevanju: ZZ UL FF). Pñ teh knjigah bosta kot zaloThika navedena UL FF in UL 

FA, kot izdajatelj pa UL FA. 

den 

Pogoje za posamezne lcnjige, Id jih bo UL FA izdala v sodelovanju z ZZ UL FE bo opredeljevala 

sozaloiniSla pogodba tried ZZ UL FE in UL FA. 

elen 

Morebitno sodelovanje z drugirai znanstvenirni in strokovnimi zaloibarni, mora potrditi Svet. 

3. RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PUBLIKACIJ IN PRIPRAVO 

GRAD WA ZA TISK FA-ZA 

den 

V okviru zalcaniike dejavnosti UL FA (FA-ZA) je enkrat letno objavljen razpis za sofmanciranje 

publikacij. Razpis pripravi Svet v sodelovanju s Konaisijo za zaloinikvo na podlagi protokola o 

prijavi na razpis za sofmanciranje publikacij in pripravi gradiva za tisk, ki je priloga tega Pravilnika. 

den 

Na podlagi prijav in predlogov posameznila utedniitev Svet ptipravi naert dela z vkljueeno shetno 

softnanciranja izbranih publikacij za naslednje leto in ga odda Upravnemu odboru UL FA v 

porrditev najkasneje 6 (est) tednov po zakljueku razpisa. 
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Pmvilnik a talo -  i dtjatmostz UL FA 

12. den 

Svet vsako leto najpozneje do 31. januarja Upravnemu odboru UL FA predloii letno poroCilo o 

publikadjah, izdanih v preteklem letu. Letno poroCilo pripravi lzvrgna urednica/urednik FA-ZA 

na podkgi naerta dela in poroeil posameznih Urednigtev zbirk oziroma Sveta. 

Porodlo za vsako izdano publikacijo sestavljajo: 

osnovai podatIci o publikariji (naslov, avtor-ji, nakkda, leto, kraj izdaje), 

kratko vsebinsko porodlo, 

finaneno poroCilo (odhodki in viri prihodkov), 

Casovnica 

seznam promocijskih aktivnosti, 

kopija naslovitice in kolofona. 

4. PROTOKOL 0 PRIJAVI NA RAZPIS IN PRIPRAVI GRADIVA ZA 

TISK 

13. den 

Protokol vsebuje naslednje obvezne elemente: 

definicijo posamezne vrste dela (znanstvena publikacija, uebenik strokovna publikadja, 

promodjsko gradivo ipd.), 

naafi prijavljanja na razpis in kriterije izbor publikacij, 

navodila za pripravo in oddajo besediLa (naslovnica, format, tipske strani, rubrike naein 

citiranja, kazala, since...), 

doloCanje lektorja, recenzentov, odloeknje o ponatisu in deleiu novega besedik, sklenitev 

zaloinigkili in avtorskih pogodb, arhiviranje..., 

rabo obveznih ekmentov kolofona v skladu z zakonom o obveznem izvodu publikacij, 

naCin pridobitve ISBN-ja in CIP-a, 

dolodtev naklade in cene publikacije. 

Doloebe Protokola o prijavi na razpis in pripravi gradiva za tisk se srniselno upogtevajo za 

urednigtva revg in interneme strani ZaloZnigke dejavnosti UL FA. 
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Pmvilm o rzalo 	dilavtrosli UL. FA 

5. FINANCIRANJE 

14. den 

UL FA zagotavlja sofmanciranje izdaje posameznih publikacij po pogojih iz razpisa. 

15.61en 

UL FA sofmancira izdajo iz lasmih sredstev, $ prijavami na razpise au z namensko pridobhenimi 

sredstvi. Delilnik sredstev potrdi Upravni odbor UL FA na predlog Sveta. Sredstva, lei jih za 

izdajo publikach zagotovi UL FA, so strogo namenska in jih ni mogoe'e koristiti za izdajo drugih 

publilcacij. 

6. DISTRIBUCIJA IN PRODAJA 

den 

Publikacije, ki bodo izdane v sodelovanju med UL FA in UL FF so zaloiene pri ZZ UL FA in 

UL FA, izdajatelj je UL FA 

V primem iz zgornjega odstavka ZZ UL FF pridobi GIP in posreduje 16 izvodov posamezne 

publikacije v NUK (v primeru man* naldade (50 do 150), 4 izvode). 

‘Stevilo izvodov posamezne publikacije za zalogo UL FA/FA-ZA oz. ZZ UL FF je predmet 

vsakokratnega dogovora in je opredeljen s pogodbo. 

Clert 

ZZ UL FF prevzame clistribucijo in prodajo; pri posameznih knjigah se lahko z UL FA dogovori 

z ZZ UL FF za razgirjeno distribucijo po linjanicah izven Ljubljane, v sodelovanju z 

distributerjem po izbiri Sveta. 

den 

UL FA /FA-ZA prevzema nalogo organizacije prodaje knjig na zainteresiranila javnih in zasebnih 

ustanovah s podroCja kukure. 
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tiublVat 

Prardnik o talotnifki  dgiumosti UL FA 

7. PREHODNE IN KONtNE DOLOtBE 

19. elen 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Scant Univetze v Ljubljani Fakultete za arhitketuro, 
uporablja pa se od 22.2.2019 dalje. 

Objavi se na informacijskem portalu za zaposlene in na spletni strani fakukete. 

Pre ednik Senata UL FA 

izr. p of. dt. Matej Blenkulc 

ekan UL FA 
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NavaInik a taktnirki dejavnosti UL FA 

PRILOGA 1 

— OBRAZEC ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PLIBLIKACIJ IN 

PRIPRAVO GRADIVA ZA TISK 
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