Na podlagi Statuta Zveze paraplegikov Slovenije in Zakona o računovodstvu (4. in
52. člen) je Skupščina Zveze paraplegikov sprejela PRAVILNIK O INFORMATIVNI DEJAVNOSTI ZPS
1. člen
S tem pravilnikom se ureja organizacija in izvajanje informativne dejavnosti pri Zvezi
paraplegikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza), odgovornost uredništva,
glavnega in odgovornega urednika, članov uredništva in koordinatorjev prispevkov iz
posameznega društva, določitev strukture glasila »Paraplegik«, način izdajanja
glasila, število izvodov in izdaj glasila, način izdajanja zloženk, drugega
informativnega gradiva in informativne dejavnosti nasploh.
2. člen
Informativna dejavnost se lahko organizira in izvaja le po določbah tega pravilnika.
Informativna dejavnost poteka po programu dela ZPS oziroma glede na aktualno
problematiko.
3. člen
Vsa društva paraplegikov so pri informativni dejavnosti enakopravna. Vsa društva so
dolžna prispevati k informativni dejavnosti ZPS tako, da preko Paraplegika in drugih
obvestil obveščajo in osveščajo paraplegike in širšo javnost o delovanju društva na
področju njegove regije.
4. člen
Informativna dejavnost ZPS vsebuje izdelavo in izdajo:
-

glasila Paraplegik
informativne zloženke o delovanju in programih ZPS
informativne zloženke o posameznih dejavnostih
informativne zloženke po tematskih sklopih
drugo informativno gradivo v različnih zapisih (računalniški zapis,…)
organizacija in izvedba na tiskovnih konferencah glede na aktualno
problematiko in v namene osveščanja svoje populacije in širše javnosti
udeležba na tiskovnih konferencah drugih organizacij
ZPS je dolžna obveščati javnost preko medijev (RTV, časopis, internet,…)
5. člen
GLASILO PARAPLEGIK

Glasilo Paraplegik je osrednje glasilo naše organizacije.
Pripravo, izvedbo, tiskanje, lektoriranje, sofinanciranje člankov in drugih stroškov v
povezavi s tem, krije ZPS z možnostjo donacij, reklam in podobno.
Skupščina ZPS potrdi Uredniški odbor, ki ga predlaga Upravni odbor ZPS in s tem
vseh devet (9) društev paraplegikov.
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6. člen
UREDNIŠKI ODBOR
Uredniški odbor za glasilo paraplegik sestavljajo :
- predstavniki ZPS
- predstavniki regijskih društev paraplegikov (najmanj 9)
- strokovni zunanji sodelavci
Glavnega in odgovornega urednika izbere in izvoli uredniški odbor izmed sebe.
7. člen
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UREDNIŠKEGA ODBORA
Uredniški odbor skliče glavni in odgovorni urednik.
Dolžnosti članov uredniškega odbora so, da se sestankov udeležijo in na njih aktivno
sodelujejo. V primeru nujne zadržanosti se morajo opravičiti.
Člani uredniškega odbora prispevajo h glasilu »Paraplegik« članek ali članke s
svojega strokovnega področja ter navezujejo stike z zunanjimi strokovnimi sodelavci
v smislu informiranja in prispevanja člankov za glasilo.
8. člen
PRAVICE IN DOLŽNOSTI GLAVNEGA IN ODGOVORNEGA UREDNIKA
Dolžnosti glavnega in odgovornega urednika:
• glavni urednik sklicuje sestanke uredniškega odbora
• glavni urednik se povezuje z zunanjimi strokovnimi sodelavci
• pravočasno pozove koordinatorje društev
• glede novosti in zagotavljanje zakonitosti se lahko glavni urednik obrne na
strokovno službo ZPS ali na zunanje strokovne službe
Pravice glavnega urednika
Glavni urednik ima pravico, da opozori na nepravilnosti oziroma informacije, ki so
škodljivega pomena za paraplegike in celotno organizacijo. V tem primeru ima
pravico, da ne objavi članka s škodljivo vsebino. Pred tem pozove avtorja na razlago.
9. člen
PRAVICE IN DOLŽNOSTI IZDAJATELJA - ZVEZE PARAPLEGIKOV SLOVENIJE
ZPS mora za nemoten potek izdelave glasila:
• zagotoviti primeren prostor za delo uredniškega odbora
• zagotoviti spremljevalce za pomoč, če je potrebno
• urejen dostop do sanitarij
• financiranje rednih izdaj in vseh stroškov tiska
• financiranje stroškov za delovanje uredniškega odbora
• omogočiti opremo za zbir člankov (člankov)

2

• omogočiti pomoč administrativne narave (tipkanje, pošiljanje navadne in
elektronske pošte,…)
• širiti propagando?!?
10. člen
RELACIJE MED IZDAJATELJEM INUREDNIŠKIM ODBOROM
Izdajalec financira najmanj štiri izdaje glasila na leto.
Uredniški odbor ima suvereno pravico za izbiro člankov, pripravo celotnega glasila,
vendar pa se mora ravnati določil Zakona o varstvu osebnih podatkov, Kodeksa
etičnih načel v socialnem varstvu in Statuta ZPS.
Za to je odgovoren glavni in odgovorni urednik in celoten uredniški odbor.
11. člen
KRITERIJI ZA OBJAVO V ČLANKOV V GLASILU PARAPLEGIK
Članki se objavljajo v sklopih:
1. strokovni članki, ki se navezujejo na paraplegijo, njene posledice in reševanje
le teh
2. strokovni članki s področji celotnega invalidskega varstva
3. članki o aktualnih zadevah na področju invalidskega varstva in politike
4. članki o delovanju organizacije
5. članki s področja regijskih društev paraplegikov
6. zabavni članki
7. voščila, čestitke, zahvale in želje
8. osmrtnice
9. drugo
12. člen
DRUGO INFORMATIVNO GRADIVO
Zveza paraplegikov Slovenije je dolžna informirati paraplegike po celotnem ozemlju
Slovenije preko različnih informativnih sredstev:
• pisna obvestila posameznikom
• elektronska obvestila posameznikom
• s sodelovanjem v tiskanih medijih
• s sodelovanjem RTV in radia
To zagotovi z informativnim gradivom v vseh oblikah, ki so zapisane v 4. členu tega
pravilnika.
Za to mora zagotoviti ustrezne materialne in finančne pogoje.
Za posamično akcijo zagotovi kader, ki prispeva k vsebini in izdelavi informativnega
gradiva.
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13. člen
FINANCIRANJE INFORMATIVNE DEJAVNOSTI
Informativna dejavnost se financira od:
1. Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
2. donatorjev
3. sponzorjev
4. drugih financerjev
14. člen
MOŽNOST PRITOŽB
Vsakdo, ki se čuti prizadetega zaradi objavljenega članka oziroma prispevka, ima
možnost pritožbe na Skupščino Zveze paraplegikov Slovenije.
15. člen
DOLŽNOST OBVEŠČANJA PARAPLEGIKOV IN ŠIRŠE JAVNOSTI
Zveza paraplegikov je dolžna obveščati paraplegike in širšo javnost o vseh aktualnih
zadevah s področja paraplegike, zakonodaje, državne strategije invalidskega
varstva, o dogodkih po Sloveniji preko društev paraplegikov v Sloveniji.
16. člen
KONČNE DOLOČBE
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije.

Predsednik Skupščine
Metod Zakotnik
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