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1 Predavanja Pedološkega društva Slovenije
1.1 Predavanja v okviru PDS
Namen predavanj Pedološkega društva Slovenije (PDS) je seznanjanje članov PDS in zainteresirane
strokovne javnosti z novostmi s področja pedologije in temami v sorodnih naravoslovnih vedah.
Predavanja predstavljajo dosežke v strokovnem, znanstveno raziskovalnem in pedagoškem delu.

1.2 Organizacija predavanj
Predavanja koordinira član PD, ki je s strani Upravnega odbora PD v tekočem obdobju zadolžen za
organizacijo predavanj (koordinator predavanj).
Predavanja Pedološkega društva so vabljena. Za povabilo se odloči koordinator predavanj na podlagi
osebne presoje ali na predlog člana Uredniškega odbora Zbornika ali člana PDS.
Predavatelj na podlagi vabila predavatelj predloži:
- Izvleček (do 300 besed) o vsebini predavanja in predlaga opredelitev predavanja kot strokovno
ali znanstveno.
- Povzetek predavanja. 2-4 strani,
Na podlagi izvlečka koordinator obvesti člane PD društva in zainteresirano javnost o naslovu, datumu
in kraju predavanja in priloži izvleček.
Koordinator predavanj zaprosi za potrditev opredelitve predavanja druge člane PD oz. domače ali tuje
recenzente.

1.2.1 Merila za predavanja
Vsebinska merila. Predavanja so strokovna ali znanstvena in morajo ustrezati Merilom PDS za
prispevke. Ali je predavanje strokovno ali znanstveno opredeli koordinator predavanj s pomočjo
recenzentov.
Tehnična merila. Predavanje:
- je omejeno predvidoma na 45 minut, od tega je do 30 minut namenjenih predstavitvi in do 15
minut za diskusijo, ki se lahko na podlagi interesa prisotnih ustrezno podaljša, vendar največ
do 1 ure
- je pripravljeno in izvedeno v elektronski obliki;
- je strukturirano po pravilniku za pripravo znanstvenih/strokovnih prispevkov;
- ni daljše od 35 diapozitivov;
- je predano v obliki MS PowerPoint ali v drugi obliki.

Predavatelj po zaključku predavanja preda predavanje v PPT obliki koordinatorju in dovoli objavo v
pdf obliki na spletnih straneh Pedološkega društva.
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2 Predavanja in drugi prispevki v publikaciji PDS
2.1 Pisni prispevek
Prispevek je lahko pisni povzetek predavanja v okviru PDS ali samostojni daljši strokoven ali
znanstven tekst.
Vsebinska merila:
Ustrezati mora Merilom PDS za prispevke.
Tehnična merila:
- prispevek naj bo kratek in sicer najmanj 4 do največ 7 strani, pri čemer šteje ena stran 2000
znakov z ločili. Prispevek je izjemoma lahko daljši;
- prispevek enake vsebine še ni bil objavljen drugje;
- tekst je lektoriran;
- oblika prispevka (se še določi na podlagi skupnega dogovora).

2.1.1 Recenzija
Recenzente pisnih prispevkov izbereta glavni urednik in uredniški odbor publikacije PDS na podlagi
vsebine prispevka.

2.1.2 Publikacije PDS
2.1.2.1 – Zbornik posvetovanj PDS
Poln naslov publikacije: Zbornik predavanj Pedološkega društva Slovenije (dalje v tekstu z
Zbornik)
Zbornik ureja glavni urednik in uredniški odbor, ki je sestavljen iz petih domačih članov in do treh
tujih članov.
Glavnega urednika in člane uredniškega odbora imenuje Upravni odbor PDS za obdobje 3 let.
Publikacija izhaja periodično in odvisno od števila prispevkov.
Zbornik se izda, ko je pripravljenih več kot 6 prispevkov.
2.1.2.2 – tematska publikacija – znanstvena monografija PDS
Tematske monografije. Zbornik ureja glavni urednik in uredniški odbor, ki se izberejo glede na
tematiko ter za vsako publikacijo posebej.
Publikacija izhaja občasno in odvisno od števila prispevkov in se lahko izda, ko je pripravljenih več
kot 12 prispevkov.
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Merila PDS za prispevke
Prispevek je lahko znanstven ali strokoven in mora ustrezati naslednjim merilom:
Strokoven prispevek:
- obravnava strokovno področje - tematiko v slovenskem prostoru;
- predstavlja vsebine oz izvajanje strokovnih aktivnosti / projektov;
- je napisan v slovenskem jeziku s povzetkoma v slovenščini in angleščini;
- je recenziran z vsaj enim domačim recenzentom.
Znanstven prispevek:
- obravnava izvirno znanstveno tematiko v slovenskem prostoru;
- podaja dognanja mednarodnih in domačih znanstvenih raziskav;
- podaja tuja znanstvena dognanja v tujini in jih in smiselno nadgradi z vsebinami oz. dognanji
pomembnimi za slovenski prostor;
- je napisan v slovenskem ali angleškem (zaželjeno?) jeziku s povzetkoma v slovenščini in
angleščini;
- je recenziran z vsaj enim domačim in enim tujim recenzentom ( v kolikor je napisan v
angleščini), oba z doktoratom znanosti.

3 Postopek
Kratek opis postopka od vabila do tiska
1. Poziv avtorju
- Dopis z navodili in kriteriji
2. Prejem prispevkov
- Potrditev o vsebinski in tehnični ustreznosti ali
- Poziv na dopolnitve
3. Recenzija
- Izbira recenzentov
- Poziv / prošnja recenzentom za recenzijo
- Pregled recenzij
- Obvestilo avtorju
4. Organizacija predavanja
- Razpis predavanja z vabili
5. Publiciranje na spletni strani
- Pretvorba PPT predavanja, izvlečka in povzetka v pdf
- Umestitev / dopolnitev spletne strani PDS s pdf datotekami
6. Izdaje tiskane publikacije
- Organizacija
- Uvodna beseda urednika
- Tehnično urejanje publikacije
- Tisk
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