
Na podlagi 166. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in sklepa Upravnega 

odbora Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dne 14. 12. 2006 o sprejemu predloga je 

Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne 18. 12.2006 sprejel 

 

PRAVILNIK O ZALOŢNIŠKI DEJAVNOSTI EKONOMSKE FAKULTETE 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem Pravilnikom o založniški dejavnosti Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani (v 

nadaljevanju Pravilnik) ureja: 

 splošna vprašanja založniške dejavnosti: 

- izdajateljska in založniška dejavnost, 

- uredniški odbor 

- vodenje in naloge enote za založništvo, 

 razmerja med izdajateljem, založbo in avtorjem: 

- odločitev za izdajo dela, 

- recenzija, 

- definicije posameznih vrst del, 

- jezikovna neoporečnost, 

- tehnična urejenost dela, 

- določanje naklade in tisk, 

- sklenitev avtorske pogodbe, 

- avtorski honorar, 

- število avtorskih pol, 

- stroški naknadnih popravkov, 

- dotisi in ponatisi, 

- varovanje originalov, 

- avtorski izvodi, 

- urejanje sozaložniških razmerij, 

 politiko cen založenega materiala: 

- določanje prodajnih cen, 

- računovodsko spremljanje podatkov. 

 

Izdajateljska in zaloţniška dejavnost 

2. člen 

Ekonomska fakulteta v Ljubljani (v nadaljnjem besedilu: fakulteta) izdaja, zalaga in 

organizira tiskanje učbenikov, skript, zapiskov predavanj in drugih študijskih gradiv, pa tudi 

strokovnih in znanstvenih del (magistrska dela, doktorske disertacije, zbornike, raziskovalne 

naloge in monografije, strokovne revije ipd.), tako na klasičnih kot na elektronskih medijih. 
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Fakulteta lahko izdaja dela tudi v sodelovanju z drugo založbo, o čemer odloča Upravni 

odbor Ekonomske fakultete na predlog predstojnika enote za založništvo po predhodnem 

soglasju avtorja.  

Vsa izdajateljska dejavnost na fakulteti mora potekati v skladu z določili tega pravilnika, ob 

normalnem upoštevanju specifičnosti posameznih področij dela. 

Uredniški odbor 

3. člen 

Fakulteta ustanovi uredniški odbor kot del založniške dejavnosti za izdajo strokovnih in 

znanstvenih monografij, namenjenih zlasti strokovni javnosti in svojim študentom. Uredniški 

odbor šteje 5 članov. Tri člane uredniškega odbora, ki ga lahko sestavljajo učitelji iz različnih 

kateder in morebitni člani sponzorskih organizacij imenuje Senat fakultete. Člana 

uredniškega odbora sta po svoji funkciji tudi predstojnik RCEF kot predsednik uredniškega 

odbora in predstojnik enote za Založniško dejavnost kot član. Mandatna doba članov 

Uredniškega odbora je 2 leti in se veže na mandat dekana fakultete.  

 

4. člen 

Uredniški odbor opravlja vse naloge, povezane z založniško dejavnostjo v skladu s 

Pravilnikom o založniški dejavnosti Ekonomske fakultete, Univerze v Ljubljani. Predlaga 

letni izdajateljski načrt strokovnih in znanstvenih monografij, ki ga dokončno potrdi Upravni 

odbor EF kot sestavni del celotnega tiskovnega načrta za prihodnje leto. Uredniški odbor si 

bo prizadeval pritegniti k sodelovanju podjetja in druge organizacije kot sponzorje. 

 

Predstojnik in naloge enote za zaloţništvo 

5. člen 

Enoto za založništvo vodi predstojnik, ki ga v skladu z določili Pravil Ekonomske fakultete 

imenuje Senat fakultete za dvoletno mandatno obdobje. 

Predstojnik enote za založništvo, ki svoje delo opravlja v skladu z zakoni, fakultetnimi pravili 

in drugimi akti univerze in fakultete, je za svoje delo in odločitve odgovoren dekanu 

fakultete. 

Administrativno - tehnična dela enote za založništvo opravljajo administrativni delavci enote 

tajništvo, ki so organizacijsko odgovorni vodji enote tajništvo, vsebinsko pa vodji enote 

založništvo. Vodja enote tajništvo je odgovoren, da so administrativno tehnični delavci enote 

tajništvo vedno na razpolago za delo v enoti založništvo. 

6. člen 

Predstojnik enote za založništvo je zadolžen in odgovoren, da: 

 med pedagoškimi delavci in organizacijskimi enotami zbere predloge za izdajo različnih 

gradiv v naslednjem koledarskem letu, 

 pripravi vsakoletni tiskovni načrt, ki ga potrdi Upravni odbor Ekonomske fakultete, če 

Katedre in uredniški odbor soglašajo z načrtovanimi izdajami avtorjev iz njihovih vrst, 
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 na osnovi potrjenega tiskovnega načrta organizira vse potrebno za izvedbo tiskovnega 

načrta, predvsem pa: 

- določi vrstni red tiskanja, 

- preverja, ali predloženo delo izpolnjuje formalne in tehnične pogoje tiskanja, 

- odloča o izbiri tiskarne v skladu s pravili javnega naročanja, 

- predlaga sklenitev ustrezne avtorske pogodbe, 

 organizira predstavitev izdanih del na spletnih straneh Ekonomske fakultete, 

 o svojem delu letno poroča upravnemu odboru fakultete, 

 opravlja druge naloge v skladu z določenimi pravili in po naročilu dekana. 

 

 

II. RAZMERJA MED IZDAJATELJEM, ZALOŢBO IN AVTORJEM  

Odločitev za izdajo dela 

7. člen 

Fakultetni učitelji objavljajo praviloma preko fakultetne enote za založništvo. Izdajo vsega 

učnega gradiva odobri Katedra, razen strokovnih in znanstvenih monografij, ki jih odobri 

uredniški odbor oziroma njen predsednik.  

Katedre na predlog avtorja ali nosilcev predmetov za vsako nameravano izdajo s sklepom 

ugotovijo: 

 ali je predlagano delo potrebno kot učna literatura, 

 ali predvidena vsebina ustreza učnemu programu, 

 ali je  predvideni obseg dela v skladu z obsegom veljavnega študijskega programa za 

posamezen predmet (orientacija: približno 10 strani na uro predavanj na predmetu 

veljavnega študijskega programa), 

 kolikšna je primerna naklada glede na število študentov in vsebino predmeta. 

 Če gre za izdajo študijskega gradiva v tujem (angleškem) jeziku, pa še ugotovitev, da 

tovrstnega gradiva ni na svetovnem knjižnem trgu. 

Sklep katedre je obvezen pogoj za izdajo vseh vrst študijskega gradiva. 

Uredniški odbor oziroma njegov predsednik s sklepom ugotovi: 

 kako naj se objavi monografija kot strokovna ali kot znanstvena, 

 kolikšna je primerna naklada izdane monografije, 

 kdo financira izdajo monografije, 

 komu vse je potrebno izdano monografijo dostaviti. 

 

Recenzija 

8. člen 

Če gre pri predlaganih gradivih za učbenike in skripta, katedra določi recenzente. Znanstvena 

dela in učbenike ocenita dva recenzenta (eden mora biti strokovnjak, ki ni v delovnem 

razmerju na fakulteti), skripta pa en recenzent. Ostala dela se praviloma ne recenzirajo.  
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Če gre za znanstvene monografije določi recenzente uredniški odbor oziroma njegov 

predsednik. Za znanstveno monografijo se določita dva recenzenta, od katerih eden ni v 

delovnem razmerju na fakulteti.  

Delo, ki zahteva recenzijo, je lahko sprejeto v tisk le na podlagi pozitivne recenzije vseh 

predvidenih recenzentov. 

Recenzijo avtorskega dela plača fakulteta vsakemu recenzentu v skladu s Pravilnikom o 

plačah in drugih prejemkih iz rednega delovnega razmerja ter o izplačilih in drugih prejemkih 

iz pogodbenega razmerja na EF UL. Imena recenzentov morajo biti navedena v delu. 

Definicije posameznih vrst del 

9. člen 

Avtor, katedre, recenzenti in ostali udeleženi pri izdaji študijskega gradiva upoštevajo 

naslednje opredelitve pojmov: 

UČBENIK  

 predstavlja temeljno študijsko gradivo, ki na strokovno, didaktično in jezikovno primeren 

način obravnava celotno učno snov vsaj enega predmeta iz študijskega programa EF;  

 vsebuje uvod ali predgovor (ki opiše namen predmeta, njegove cilje in vsebino), kazalo 

vsebine, poglavja (v katerih je zajeta snov predmeta), stvarno kazalo in literaturo 

(uporabljeno in priporočljivo dodatno literaturo),  

 ima ustrezno didaktično zasnovo: snov predmeta je razdeljena na zaključena poglavja, ki 

so vsebinsko in  oblikovno ustrezno strukturirana in vsebujejo uvod (študijski cilji in 

vsebina poglavja), razlago vse snovi, ki jo mora študent osvojiti, primere in vprašanja ali 

vaje (za ponovitev in utrditev snovi), zaključek (ključni pojmi, ugotovitve, sklepi), 

literaturo (priporočljivo dodatno literaturo in vire pri snovi posameznega poglavja). 

 učbenik ima poleg recenzentov, določenih v 6. členu tega pravilnika, še didaktičnega 

recenzenta, ki odgovarja za didaktično ustreznost učbenika. 

  

SKRIPTA 

 predstavljajo študijsko gradivo, ki na strokovno, didaktično in jezikovno primeren način 

obravnava celotno učno snov vsaj enega predmeta iz študijskega programa EF;  

 vsebuje uvod ali predgovor (ki opiše namen predmeta, njegove cilje in vsebino), kazalo 

vsebine, poglavja (v katerih je zajeta snov predmeta) in literaturo,  

 ima ustrezno didaktično zasnovo: snov predmeta je razdeljena na zaključena poglavja, ki 

so vsebinsko in oblikovno ustrezno strukturirana in vsebujejo uvod (študijski cilji in 

vsebina poglavja), razlago snovi bodisi v obliki avtorjeve razlage ali v obliki ustrezno 

citirane in/ali avtorizirane sekundarne literature (članki drugih avtorjev, odlomki iz drugih 

knjig ali učbenikov drugih avtorjev), primere in vprašanja ali vaje (za ponovitev in 

utrditev snovi), zaključek (ključni pojmi, ugotovitve, sklepi poglavja), literaturo (obvezno 

in/ali priporočljivo dodatno literaturo pri snovi posameznega poglavja). 

 skripta imajo poleg recenzenta, določenega v 6. členu tega pravilnika, še didaktičnega 

recenzenta, ki odgovarjata za didaktično ustreznost. 
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ZAPISKI PREDAVANJ 

 predstavljajo študijsko gradivo, ki na strokovno, didaktično in jezikovno primeren način 

obravnavajo del učne snovi ali posamezna poglavja vsaj enega predmeta iz študijskega 

programa EF;  

 vsebujejo uvod ali predgovor (ki opiše namen predmeta, njegove cilje in vsebino; 

natančno opredeli funkcijo študijskega gradiva glede na cilje predmeta), kazalo vsebine, 

poglavja in literaturo.  

VAJE 

 predstavljajo študijsko gradivo, ki je dopolnilo temeljnemu učbeniku in v katerem so na 

strokovno, didaktično in jezikovno primeren način podane vaje, naloge, vprašanja in/ali 

druge aktivnosti za utrjevanje študijske snovi iz učbenika; 

 imajo enako vsebinsko in oblikovno strukturo kot temeljni učbenik z enakim 

poimenovanjem poglavij in podpoglavij, na katere se posamezne aktivnosti nanašajo; 

 vsebujejo rešitve in vsebinsko razlago oz. komentarje rešitev za vse aktivnosti. 

VODIČ PO PREDMETU 

 predstavlja študijsko gradivo, ki na strokovno, didaktično in jezikovno primeren način 

vodi študenta pri samostojnem študiju enega predmeta iz študijskega programa EF 

 ima enako vsebinsko zgradbo kot temeljno študijsko gradivo (učbenik ali skripta) z 

enakim poimenovanjem poglavij in podpoglavij, na katera se posamezni komentarji, 

navodila za študij ali dodatne aktivnosti nanašajo; 

 za vse vaje in dodatne aktivnosti, ki jih vodič zajema, so podane rešitve oz. vsebinska 

razlaga rešitev. 

DRUGA ŠTUDIJSKA GRADIVA 

 lahko predstavljajo zbirke različnih virov (zgoščenke, video kasete in drugi mediji), ki se 

nanašajo na celotno učno vsebino ali del učne vsebine pri posameznem predmetu iz 

študijskega programa EF; 

 imajo ustrezno vsebinsko in oblikovno strukturo: uvod (v katerem je pojasnjena funkcija 

študijskega gradiva glede na cilje in vsebino predmeta), kazalo vsebine (ki se mora 

ujemati z vsebino temeljnega študijskega gradiva oz. programa predmeta), uporabljeno 

literaturo oz. vire. 

STROKOVNA MONOGRAFIJA 

 Strokovna monografija je publikacija, v kateri se strokovno obravnava nek problem, 

vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek v enem zvezku oz. v določenem številu 

zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej določenem časovnem obdobju. 

Publikacija mora imeti vse predpisane elemente za pridobitev CIP in ISBN. 

 Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah ipd. (če 

tudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. 

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA 

 Znanstvena monografija je publikacija, v kateri se znanstveno, sistematično, izčrpno in 

vseobsegajoče obravnava nek problem, vprašanje ali predmet, oseba ali dogodek v enem 
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zvezku oz. v določenem številu zvezkov, ki se objavljajo istočasno ali v vnaprej 

določenem časovnem obdobju. Znanstvena monografija je specializirana knjiga, pisana za 

specializirano publiko. Publikacija mora biti recenzirana in imeti vse predpisane elemente 

za pridobitev CIP in ISBN (ISMN). Sem sodijo tudi znanstvenokritične objave 

izvirnikov, znanstveni prevodi s komentarjem, znanstveni slovarji in znanstveni 

zemljevidi. 

 Zborniki s konferenc, zaključna in druga poročila o delu na raziskovalnih nalogah ipd. (če 

tudi v vezani obliki) ne sodijo v to kategorijo. 

 

Jezikovna neoporečnost 

10. člen 

Vsa dela, ki jih zalaga Ekonomska fakulteta, morajo biti jezikovno neoporečna. 

Lektoriranje učbenikov, skript, strokovnih in znanstvenih monografij v domačem ali tujem 

jeziku je dolžan organizirati predstojnik enote za založništvo, ko dobi od avtorja čistopis 

avtorskega dela, kjer so že upoštevani recenzentovi predlogi. Lektor je odgovoren za 

jezikovno neoporečnost lektoriranega besedila. Njegovo ime se navede v delu. 

Fakulteta poravnava stroške lektoriranja, če ti ne presegajo 10% avtorskega honorarja. 

Stroški lektoriranja, ki presegajo tako določeno zgornjo mejo, se zaračunajo avtorju pri 

izplačilu avtorskega honorarja, določenega s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih iz 

rednega delovnega razmerja ter o izplačilih in drugih prejemkih iz pogodbenega razmerja na 

EF UL. 

Za  primerno jezikovno raven  pri nelektoriranih delih je odgovoren avtor. 

 

Tehnična urejenost dela 

11. člen 

Ko avtor dokončno vnese vse popravke, ki so jih zahtevali morebitni recenzenti in lektor, 

avtor dokončno preda tehnično korektno pripravljeno delo (na disketi in s poskusnim odtisom 

na papirju) predstojniku enote za založništvo.   

Šteje se, da je avtor oddal tehnično korektno pripravljeno delo, če je delo oddal: 

 v obliki datoteke, napisane z urejevalnikom Word for Windows (različica 6.0 ali 

kasnejše); 

 v obliki datoteke, napisane s kakšnim drugim urejevalnikom, ki omogoča neposreden 

prenos v  Word for Windows (različica 6.0 ali kasnejše) brez kakršnihkoli tehničnih težav 

in dodatnih popravkov pisav oziroma formatov, 

pri čemer so v datoteki (ali datotekah) zajeti celotno neoporečno besedilo in vsi grafični 

elementi, potrebni za dokončni prelom dela in pripravo odtisa na papirju ali sorodnih medijih, 

ki bo tehnično primeren za neposredno tiskanje ("camera ready"). 
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Stroške zaradi morebitnih dodatnih del, ki nastanejo zaradi neupoštevanja vsebine prejšnjih 

točk in presegajo običajne stroške za pripravo preloma oziroma dokončnega odtisa na 

papirju, fakulteta zaračuna avtorju, tako da za te stroške zmanjša avtorski honorar. Pri delu, ki 

ga je potrebno ponovno pretipkati, znaša odbitek 15% bruto avtorskega honorarja. 

Da je avtor oddal tehnično korektno pripravljeno delo, se šteje tudi v primeru, ko delo odda v 

obliki datoteke, napisane s kakšnim drugim urejevalnikom, če je sam poskrbel tudi za takšen 

odtis na papirju oziroma sorodnih medijih, ki je tehnično primeren za neposredno tiskanje 

("camera ready").  

Fakulteta v primeru tehnično zahtevnejših priprav besedila, na primer pri besedilih v tujih 

jezikih, matematičnih in statističnih besedilih, večjem številu grafov in skic ipd., poravna 

ustrezne stroške do višine, določene z vsakokratnim cenikom, bodisi v obliki povečanja 

avtorskega honorarja ali po računu zunanjega izvajalca. O tem odloča prodekan za 

gospodarske zadeve na predlog predstojnika enote za založništvo. 

Določanje naklade in tisk 

12. člen 

Tiskanje organizira predstojnik enote za založništvo, ki skupaj z avtorjem še enkrat preveri 

predlog naklade, ki jo je predlagala katedra in določi končno naklado skladno s 17. členom 

tega pravilnika. 

Sklenitev avtorske pogodbe 

13. člen 

Fakulteta kot založnik sklene z avtorjem avtorsko pogodbo, ko recenzenti delo pozitivno 

ocenijo in avtor preda predstojniku enote za založništvo pripravljeno delo skladno z 8. 

členom tega Pravilnika. Avtorska pogodba je veljavno sklenjena, ko jo podpišejo dekan, 

predstojnik enote za založništvo in avtor. Vse spremembe ali dodatki k pogodbi morajo biti 

pisni. 

Avtorski honorar 

14. člen 

Za dela, ki so izdana v okviru založniške dejavnosti Ekonomske fakultete Univerze v 

Ljubljani, pripada avtorju avtorski honorar, določen v skladu s Pravilnikom o plačah in 

drugih prejemkih iz rednega delovnega razmerja ter o izplačilih in drugih prejemkih iz 

pogodbenega razmerja na EF UL. 

Za strokovne ali znanstvene monografije avtorjem Ekonomska fakulteta ne plačuje avtorskih 

honorarjev, ampak z avtorji sklene avtorsko pogodbo o uporabi avtorskih pravic za vselej in 

vse primere. 

Število avtorskih pol 

15. člen 

Avtorska pola obsega trideset tisoč znakov vključno s presledki. Število avtorskih pol se, če 

je to le mogoče in smiselno, ugotavlja na osnovi računalniško evidentiranega števila znakov. 

V primeru ročnega štetja pri natisih, ki vsebujejo večje število grafičnih elementov, formul 
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ipd., se pri straneh, ki so normalno izpolnjene z omenjenimi elementi, upošteva tisto število 

znakov, ki ustreza siceršnjim dimenzijam tiskovnega stavka, v primeru večjih belin okrog 

grafičnih elementov pa se lahko prisojeno število znakov ustrezno (proporcionalno) zniža. 

Stroški naknadnih popravkov 

16. člen 

Stroški znatnih sprememb v besedilu dela, v grafikonih, shemah itd., ki jih je treba 

upoštevati, ko je delo že v tisku, se posebej zaračunajo avtorju. Ti izdatki se odštejejo od 

avtorskega honorarja. Račun, ki ga fakulteti izstavi avtor, mora biti znižan za te stroške. 

Dotisi in ponatisi 

17. člen 

S sklenitvijo avtorske pogodbe prepusti avtor fakulteti proti plačilu honorarja pravico izdajati 

študijsko gradivo, ki je predmet te pogodbe, in sicer za učbenike za obdobje treh let, za vse 

ostalo učno gradivo pa za obdobje pet let. 

Avtor lahko ob ponovnem tiskanju dela znotraj obdobja iz prvega odstavka tega člena 

predloži spremembo učnega gradiva, ki se upošteva pri naslednjem tiskanju. Vsako tiskanje 

študijskega gradiva znotraj obdobja iz prvega odstavka tega člena se imenuje dotis. Za dotis 

avtorju ne pripada avtorski honorar. 

Za ponatis dela po preteku obdobja iz prvega odstavka tega člena pripada avtorju honorar v 

skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih iz rednega delovnega razmerja ter o 

izplačilih in drugih prejemkih iz pogodbenega razmerja na EF UL. 

Dotisi ali ponatisi strokovnih oziroma znanstvenih monografij niso predvideni. O morebitnih 

tovrstnih potrebah sklepa Upravni odbor fakultete na predlog uredniškega odbora oziroma 

njegovega predsednika. 

Varovanje originalov 

18. člen 

Izvirnik rokopisa oz. diskete in izvirniki ilustracij ter načrtov za opremo dela ostanejo 

založniku, ki jih varuje s skrbnostjo dobrega gospodarja in onemogoča njihovo uporabo 

nepooblaščenim osebam, zlasti pa skrbi za nedotakljivost avtorjevih avtorskih pravic. 

Avtorski izvodi 

19. člen 

Avtor ima pri prvem natisu svojega dela ali pri novi (popravljeni in dopolnjeni) izdaji pravico 

do enega brezplačnega izvoda na vsakih sto izvodov naklade znotraj petletnega obdobja. 

Urejanje sozaloţniških razmerij 

20. člen 

Če je fakulteta soizdajatelj ali sozaložnik, sklene ustrezno pogodbo z drugimi organizacijami. 

Tovrstno pogodbo sklene Dekan fakultete na osnovi sklepa Upravnega odbora. 
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III. POLITIKA CEN 

Določanje prodajnih cen 

21. člen 

Prodajno ceno za vsako delo določi predstojnik enote za založništvo po kriterijih, ki jih 

odobri upravni odbor. Enota za založništvo si mora prizadevati za možne pocenitve oziroma 

prihranke stroškov založniške dejavnosti, z eventualnimi dobički posameznih del se pokriva 

eventualne izgube drugih del. 

Predstojnik enote za založništvo lahko predlaga upravnemu odboru  tudi drugačno ceno glede 

na prodajno politiko pri posameznih delih. 

Prodajna cena za dela, ki se prodajajo tudi zunaj fakultete in za dela drugih enot fakultete, je 

lahko višja od cen, določenih po kriterijih iz prvega odstavka tega člena. 

Računovodsko spremljanje podatkov 

22. člen 

Računovodstvo vodi prihodke in stroške založniške dejavnosti v skladu s sprejeto politiko 

spremljanja stroškov fakultete ter nadzoruje ustrezne finančne tokove. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

Veljavnost pravilnika 

23. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, 

uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje. 

24. člen 

Pravilnik se objavi na predpisan način. 

25. člen 

Določila tega pravilnika tolmači Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

26. člen 

S sprejetjem tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o založniški dejavnosti, ki ga je sprejel 

Senat Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani na svoji seji dne, 22. 9. 2003. 

 

 

Ljubljana, 18.12.2006 
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