Na podlagi 27. in 37. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju: ZPS), je na
predlog Upravnega odbora ZPS, Skupščina ZPS na svoji 3. redni seji, dne 29.05.2013 sprejela
naslednji:

PRAVILNIK
O DENARNIH NAGRADAH ZA PRISPEVKE
V GLASILU PARAPLEGIK
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja izplačevanje denarnih nagrad za prispevke objavljene v glasilu Paraplegik,
ki ga izdaja Zveza paraplegikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPS).
Glasilo Paraplegik je vpisano v razvid medijev pod št. ISSN 0351-9163 pri Ministrstvu za
kulturo.
Prispevek se ovrednoti s številom znakov brez presledkov.
2. člen
Za vsak objavljen prispevek skleneta ZPS in avtor prispevka avtorsko pogodbo po določilih
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).
UPRAVIČENOST DO NAGRADE
3. člen
Avtor prispevka, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZPS, ni upravičen do denarne
nagrade po tem pravilniku za prispevke, ki se nanašajo na njegove delovne naloge.
Avtor prispevka (referent ZPS), ki ima sklenjeno mandatno ali katero drugo obliko pogodbe o
delu z ZPS, ni upravičen do denarne nagrade za prispevke, ki se nanašajo na delo, za katerega
ima sklenjeno pogodbo.
Dopisniki društev in ostali avtorji prispevkov so upravičeni do denarne nagrade po tem
pravilniku.
Avtorji strokovnih prispevkov so upravičeni do denarne nagrade po tem pravilniku.
Za objavljeno fotografijo se ne izplača denarne nagrade.
Honorirani bodo le prispevki poslani v elektronski obliki, ki imajo vse sestavine prispevka.

VRSTE PRISPEVKOV IN OBLIKA
4. člen
Pravilnik ločuje med tremi vrstami prispevkov:
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Prispevki s strokovno vsebino
Prispevki z nezahtevno vsebino
Drugi prispevki (križanka, kviz)
VIŠINE DENARNIH NAGRAD IN IZPLAČILA
5. člen

Višina nagrad v tem pravilniku je v NETO zneskih.
Avtor prispevka, ki je krajši od 1500 znakov, ni upravičen do nagrade po tem pravilniku.
Sto (100) znakov prispevka s strokovno vsebino je ovrednotenih z 1,2€.
Sto (100) znakov prispevka z nezahtevno vsebino je ovrednotenih z 0,4 €.
Avtorju križanke se izplača nagrada v višini 45€.
Avtorju kviza se izplača nagrada v višini 25€.
6. člen
Glavni urednik je odgovoren za določanje višine nagrad za objavljene prispevke.
Zoper urednikovo odločitev je možna pritožba v skladu s Pravilnikom o pritožbenem
postopku.
7. člen
Denarne nagrade se izplačajo najkasneje v roku 60 dni po izidu posamezne številke.
KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe tega pravilnika sprejema UO.
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha veljati Pravilnik o denarnih nagradah za prispevke
objavljene v glasilu Zveze paraplegikov Slovenije, ki je bil veljaven do sedaj in sprejet
17.12.2009.
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