
Zbornik znanstvenih razprav

Izjava o etiki objavljanja in preprečevanju zlorab

I. Veljavnost

Ta pravila zavezujejo vse sodelujoče pri izdajanju Zbornika znanstvenih razprav, zlasti člane 
uredniškega odbora, avtorje in recenzente.

II. Uredniški odbor

Avtonomnost in uredniška samostojnost

Uredništvo  zbornika  je  avtonomno  pri  določanju  vsebinske  zasnove  zbornika in pri 
sprejemanju posameznih odločitev v zvezi z objavljenimi vsebinami. Člani uredniškega 
odbora pri tem zagotavljanju spoštovanju smernic, ki jih opredeljuje ta izjava.

Odgovornost

Uredniški odbor je odgovoren za odločitve o objavi predloženih prispevkov.
Odgovorni urednik se zavezuje spoštovati smernice, ki jih določi uredniški odbor, in veljavne 
predpise.
Odločitev o objavi rokopisa odgovorni urednik sprejme ob upoštevanju mnenja izbranih 
recenzentov.

Zaupnost

Člani uredniškega odbora in drugi, vključeni v postopke odločanja o objavi ali v postopke 
priprav na objavo, se zavezujejo varovati zaupnost podatkov, za katere so pri tem izvedeli.

Nasprotje interesov

Člani uredniškega odbora morajo razkriti vsako nasprotje interesov, zlasti če so finančne, 
osebne, politične, znanstvene ali verske narave.

Integriteta

Člani uredniškega odbora se zavezujejo ocenjevati rokopise le na podlagi meril znanstvenosti 
in na podlagi navodil avtorjem. Zlasti se pri tem ne smejo ozirati na raso, spol ali spolno 
usmerjenost, verska prepričanja, narodnost, državljanstvo ali politična prepričanja avtorjev.

III. Avtorji

Izvirnost

Avtorji morajo zagotoviti, da je predložen rokopis njihovo izvirno delo.

Prva objava

Avtorji morajo zagotoviti, da rokopis še ni objavljen drugje, niti ni drugje v postopku 
odločanja o objavi.
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Nasprotje interesov

Avtorji morajo uredniški odbor obvestiti o kakršnemkoli nasprotju interesov, zlasti če so 
finančne, osebne, politične, znanstvene ali verske narave.

Transparentnost

Avtorji morajo navesti vse vire, uporabljene pri oblikovanju njihovega prispevka.

IV. Recenzenti

Nasprotje interesov

Recenzenti morajo uredniški odbor obvestiti o kakršnemkoli nasprotju interesov, zlasti če so 
finančne, osebne, politične, znanstvene ali verske narave.

Zaupnost

Recenzenti morajo vse podatke, ki se nanašajo na prejete rokopise, varovati kot zaupne.

Razkritje

Recenzenti morajo uredniškemu odboru brez odlašanja sporočiti vse okoliščine, ki bi lahko 
narekovale zavrnitev objave.

Integriteta

Recenzenti se zavezujejo ocenjevati rokopise le na podlagi meril znanstvenosti in na podlagi 
navodil avtorjem. Zlasti se pri tem ne smejo ozirati na raso, spol ali spolno usmerjenost, 
verska prepričanja, narodnost, državljanstvo ali politična prepričanja avtorjev.

V. Zlorabe

V primeru kršitev dolžnosti, opredeljenih v tej izjavi, bo uredniški odbor opravil potrebne 
poizvedbe in odločil o sprejemu primernih ukrepov za odpravo posledic kršitve, vključujoč 
umik ali popravo spornih prispevkov.

VI.

To izjavo je uredniški odbor sprejel dne 28. oktobra 2014.  

doc. dr. Primož Gorkič
odgovorni urednik
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