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POV ABILO
Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije in Uredniški odbor revije Prepletanja
Vas vabi, da se prijavite za mesto odgovornega urednika revije Prepletanja
1. Splošne informacije:
 odgovorni urednik opravlja uredniško delo in sodeluje pri oblikovanju posamezne številke
revije, odgovarja za uresničevanje programske zasnove revije ter vodi in koordinira delo
vseh sodelavcev;
 mandatna doba odgovornega urednika je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja;
 odgovornega urednika imenuje in razrešuje Izvršni odbor Zveze društev;
 z odgovornim urednikom Zveza društev sklene avtorsko pogodbo.
2. Kriteriji za izbor:
Kandidat za odgovornega urednika mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- je član rednega ali pridruženega člana Zveze društev;
- pozna vsebino dela, s katero se ukvarja Zveza društev;
izpolnjuje pogoje v skladu z 19. členom Zakona o medijih (aktivno znanje slovenskega jezika,
poslovna sposobnost, ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja) ;
- ima smisel za medijsko dejavnost.
3. Način prijave:
Ponudbe naj bodo oddane v zaprti kuverti in poslane priporočeno na naslov: Zveza društev za
socialno gerontologijo Slovenije, Partizanska cesta 12, 2000 Maribor. V levem gornjem kotu
na naslovni strani kuverte naj piše »Prijava za mesto odgovornega urednika - ne odpiraj«. Na
zadnji strani kuverte naj bo napisan naslov prijavitelja.
4. Potrebna dokazila:
- potrdilo, da je kandidat član rednega ali pridruženega člana Zveze društev;
- predstavitev, iz katere bo razvidno kandidatovo poznavanje vsebine dela, s katero se ukvarja
Zveza društev ter reference za opravljanje uredniškega dela;
- nekaj predlogov in idej za tehnično/oblikovalski in vsebinski del revije Prepletanja;
- če predlog za odgovornega urednika posreduje redni ali pridruženi član Zveze društev je
potrebno priložiti še pisno soglasje kandidata.
5. Rok za prijavo: 12. 12. 2011.
6. Dodatne informacije:
Dodatne informacije prejmete na sedežu Zveze društev v Mariboru, Partizanska cesta 12, tel.: 02/
234 75 70, E-naslov: zveza@skupine.si in na poslovnih enotah: Domžale, tel.: 01/729 55 80,
Ajdovščina, tel.: 05/366 47 40 ter na spletni strani Zveze društev www.skupine.si .
7. Postopek in obveščanje:
Prispele predloge bo pregledal Uredniški odbor revije Prepletanja ter o ugotovitvah seznanil IO
Zveze društev. Izvršni odbor bo predloge obravnaval ter imenoval odgovornega urednika.
O izidu bodo prijavitelji obveščeni v roku 45 dni od izteka prijavnega roka. Z izbranim kandidatom
bo sklenjena avtorska pogodba.

