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Na podlagi 2. točke 19. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije z dne 16. 4. 2014 je 

Upravni odbor Zveze paraplegikov dne 21. 12. 2017 sprejel spremembe sledečega: 

 

P R A V I L N I K 

O IZDAJANJU GLASILA PARAPLEGIK 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(predmet urejanja) 

 

S tem pravilnikom se ureja izdajanje glasila Paraplegik (v nadaljevanju Paraplegik), ki ga 

izdaja Zveza paraplegikov Slovenije; matična številka: 5195411 (v nadaljevanju ZPS), način 

imenovanja in razrešitve ter naloge odgovornega urednika Paraplegika, pravna razmerja med 

ZPS in uredništvom Paraplegika, osnovna medsebojna razmerja znotraj uredništva in stopnjo 

avtonomije uredništva pri urejanju teh razmerij.  

 

2. člen 

(opredelitev Paraplegika in splošna pravila) 

 

Paraplegik je osrednje glasilo ZPS. 

 

Pripravo, izvedbo, tiskanje, lektoriranje, sofinanciranje člankov in druge stroške v povezavi z 

izdajo Paraplegika krije ZPS, ki lahko sredstva za to pridobiva tudi z oddajanjem oglasnega 

prostora v Paraplegiku. 

 

UREDNIŠTVO IN ODGOVORNI UREDNIK 

 

3. člen 

(sestava in imenovanje uredništva) 

 

Uredništvo Paraplegika sestavljajo: 

 

− glavni urednik, ki ga imenuje upravni odbor ZPS, 

− najmanj en predstavnik ZPS, ki ga imenuje upravni odbor ZPS, 

− dopisniki rednih članic ZPS, ki jih imenujejo redne članice ZPS in jih potrdi glavni 

urednik,  

− zunanji sodelavci, ki jih izbere glavni urednik na pobudo redne članice ZPS ali po 

lastni odločitvi. 

 

Upravni odbor je avtonomen pri imenovanju in razrešitvi glavnega urednika. 

 

Glavni urednik je avtonomen pri potrditvi dopisnika redne članice ZPS in pri izbiri zunanjega 

sodelavca ter pri odločitvi o prenehanju sodelovanja z njima.  

 

4. člen 

(delovanje uredništva) 

 

Dopisniki rednih članic ZPS so dolžni redno zbirati in glavnemu uredniku posredovati 

prispevke o delu rednih članic ZPS. 
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Člani uredništva pri pripravi prispevkov upoštevajo programsko zasnovo Paraplegika, 

navodila in usmeritve odgovornega urednika, akte in sklepe organov ZPS ter predpise in 

kodekse, ki zavezujejo ZPS.  

 

Člani uredništva so za pripravo prispevkov Paraplegika plačani v skladu z akti ZPS. 

 

Uredništvo se sestaja na sejah, ki jih glede na potrebe ZPS sklicuje in vodi glavni urednik. Na 

vsako sejo uredništva se vabi predstavnika ZPS in dopisnike rednih članic ZPS, zunanje 

sodelavce pa, če je to potrebno zaradi nemotenega izdajanja Paraplegika ali priprave vsebin 

(npr. za podajanje splošnih smernic o pripravi prispevkov).  

 

Člani uredništva so se seje uredništva dolžni udeležiti in na njej aktivno sodelovati.  

 

O sejah uredništva se vodi zapisnik, kar zagotovi ZPS. 

 

5. člen 

(naloge glavnega urednika) 

 

Naloge glavnega urednika so predvsem: 

 

− sklicevanje sej uredništva glede na potrebe ZPS, 

− potrjevanje dopisnikov rednih članic ZPS in zunanjih sodelavcev za člane uredništva, 

− komuniciranje z drugimi člani uredništva, ki so zadolženi za oddajo prispevkov 

(poziva k pravočasni oddaji prispevkov, opozarja na neprimerno vsebino itd.), 

− prodaja oglasnega prostora v Paraplegiku,  

− prijava na javne razpise za izdajo Paraplegika in opravljanje drugih nalog, potrebnih za 

pridobivanje sredstev za izdajanje Paraplegika, 

− skrbi za gospodarno porabo sredstev, povezanih z izdajo Paraplegika, 

− določi cenik oddaje oglasnega prostora v Paraplegiku,  

− na zahtevo Upravnega odbora mu poroča o razlogih za prekinitev sodelovanja z 

dopisnikom redne članice ZPS ali z zunanjim sodelavcem, 

− na zahtevo Upravnega odbora mu poroča o zavrnitvi objave prispevka dopisnika redne 

članice ZPS, 

− sodeluje z oblikovalcem in tiskarjem. 

 

Glavni urednik je avtonomen pri odločitvi, ali se določen prispevek objavi v Paraplegiku ali 

ne in o tem obvesti uredniški odbor. 

 

ZPS nudi glavnemu uredniku potrebno strokovno podporo pri zagotavljanju zakonitosti 

vsebin Paraplegika. 
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6. člen 

(končne določbe) 

 

Spremembe pravilnika sprejema Upravni odbor Zveze paraplegikov Slovenije. 

 

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o informativni dejavnosti 

ZPS z dne 15. 3. 2006. 

 

 

Na Vranskem, dne 16. 4. 2018 

 

 

 

 

 

             Dane Kastelic,                                                                 Mirjam Kanalec, 

       PREDSEDNIK ZPS                                            PREDSEDNICA SKUPŠČINE ZPS 

 


