Na podlagi Zakona o medijih ( Uradni list RS, št.35/2001) in 7 alineje 16. člena
Statuta Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki ga je ustanovni zbor sprejel dne, 20.
maja 2000 je predsedstvo Zveze veteranov vojne za Slovenijo sprejelo
PRAVILNIK O UREJANJU IN IZDAJANJU GLASILA VETERAN
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom določa Zveza veteranov vojne za Slovenijo ( nadaljevanju: ZVVS)
kot ustanovitelj način urejanja in izdajanja glasila Veteran, obveznosti, ki izhajajo iz
Zakona o medijih, vlogo in naloge uredniškega odbora, postopek imenovanja in
odgovornosti odgovornega urednika ter vire in način financiranja.
2. člen
Veteran je glasilo ZVVS s področja domoljubja, rodoljubja, ohranjanja spomina na
čas priprav in čas osamosvojitvene vojne ter delovanja zveze.
Njena programska zasnova je krepitev domoljubja, varnostne kulture in dosledno
ohranjanje spominov na čas osamosvojitvene vojne. Glasilo omogoča izobraževanje
in obveščanje o delu ZVVS in njenih organov, znanjih ter zgodovinskih dogodkih, ki
lahko prispevajo k poglabljanju znanj o vojaških veščinah in obveščanju članstva o
pomembnih vprašanjih in sklepih.
3. člen
Glasilo Veteran je javno glasilo, izhaja v slovenskem jeziku in je vpisano v razvit
medijev pri pristojnem ministrstvu.
Glasilo veteran izhaja praviloma štirikrat letno, tako da koledarsko izide v letnih časih.
Kraj izdajanja in naslov glasila je: Veteran, Ljubljana, Rojčeva ulica 16.
4. člen
Na vsakem izvodu glasila Veteran morajo biti navedeni naslednji podatki:
•
•
•
•
•
•
•

ime in sedež izdajatelja
zaporedna številka glasila
ime in naslov tiskarne
kraj in datum tiska
podatke o odgovornem uredniku
določila o obveznostih izdajatelja glede na predpise
ime in priimek odgovornega urednika.

Uredniški odbor ima pravico objaviti v vsaki številki glasila zahteve o načinu pošiljanja
in obsegu prispevkov.

5. člen
Objavljajo se samo prispevki znanih avtorjev.
6. člen
Prispevkov za objavo in fotografij izdajatelj glasila ne vrača, izjemoma pa se lahko
vrne v primeru dogovora z odgovornim urednikom. Slikovno in pisno gradivo je
arhivirano in je sestavni del arhiva glasila Veteran, ki se hrani na sedežu ZVVS,
Rojčeva ulica 16, Ljubljana.
Slikovno in pisno gradivo ureja strokovna služba in odgovorni urednik glasila.
Uredniški odbor in odgovorni urednik lahko pri svojem delu uporabljata elektronske
medije.
II.
UREDNIŠKI ODBOR
7. člen
Uredniški odbor imenuje predsedstvo ZVVS na predlog članic ZVVS ali sekretariata
ZVVS.
8. člen
Za uveljavljanje vpliva javnosti in članstva na programsko zasnovo in uredniško
politiko glasila Veteran predsedstvo ZVVS imenuje uredniški odbor in odgovornega
urednika. Odbor šteje pet članov, ki ga sestavljajo: odgovorni urednik, ki je hkrati
predsednik, namestnik, novinar, ki je tudi tajnik in dva člana.
Uredniški odbor na prvi seji imenuje predsednika uredniškega odbora in njegovega
namestnika.
Uredniški odbor je za svoje delo odgovoren predsedstvu ZVVS.
9. člen
Seje uredniškega odbora sklicuje predsednik ali njegov namestnik.
Seje uredniškega odbora lahko skličejo na podlagi pisne zahteve tudi trije člani
uredniškega odbora. V tem primeru je sklicatelj seje predsednik ZVVS.
Seje uredniškega odbora so javne.
10. člen
Naloge uredniškega odbora:
•
•
•
•

ocenjuje uresničevanje programske zasnove in uredniške politike ter daje
predloge za izboljšanje vsebine
obravnava delovne programe in načrte glasila
odloča o objavi prispevkov
obravnava in sprejema stališča v zvezi s posameznimi objavljenimi prispevki
odloča o ugovorih zoper zavrnitev zahteve za objavo informacij, mnenj

•
•
•
•
•
•

oziroma
odgovorov na posamezne prispevke
obravnava predloge, pobude in pripombe bralcev
opozarja na spoštovanje določil novinarskega kodeksa pri uresničevanju
programske zasnove glasila
enkrat letno poroča predsedstvu ZVVS o delu glasila in programu dela za
naslednje leto
zastopa izvajanje interesov zakonskih predpisov na področju tisk
odloča o obsegu in času izdaje vsake številke glasila
določa grafično in oblikovno podobo glasila.

Odgovorni urednik mora izvajati sklepe in stališča uredniškega odbora in predsedstva
ZVVS, ki se nanašajo na programsko zasnovo revije ter uredniške politike v skladu z
Zakonom o medijih.
11. člen
Uredniški odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna več kot polovica članov ter
sklepa z večino glasov prisotnih članov.
12. člen
Mandat članov uredniškega odbora je štiri leta.
Po preteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
III.
ODGOVORNI UREDNIK
13. člen
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje predsedstvo ZVVS na predlog
Komisije za kadrovska in statusna vprašanja.
Odgovorni urednik ureja izdajo glasila Veteran in je odgovoren za izvajanje politike in
programske zasnove glasila.
14. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako informacijo ali pisni prispevek, ki je
objavljen v glasilu.
15. člen
Odgovorni urednik skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in
uredniško politiko ter načeli novinarske etike.
Uredništvo, uredniki, novinarji in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske
zasnove in v skladu s temeljnim pravnim aktom izdajatelja pri svojem delu neodvisni
in samostojni.
16. člen

Odgovorni urednik je za izvajanje določil tega pravilnika in uredniške politike
odgovoren predsedstvu ZVVS.
Mandat odgovornega urednika je štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno
imenovan.
IV.
VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
17. člen
ZVVS zagotavlja materialne in druge pogoje za redno izdajanje glasila Veteran v
skladu z letnim programom in finančnim načrtom dela, ki ga predsedstvu predloži
uredniški odbor najkasneje v novembru za naslednje leto.
18. člen
Sredstva za izdajanje glasila se zagotavljajo iz sredstev ZVVS, iz sredstev oglasov in
drugih virov.
V.
KONČNE DOLOČBE
19. člen
V roku 6 mesecev od sprejema tega pravilnika, je potrebno uskladiti vprašanje
Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, uredniškega odbora in
odgovornega urednika.
20. člen
Pravilnik je sprejelo predsedstvo ZVVS na svoji seji dne 09.10.2001 in velja od
sprejema dalje.
Z dnem sprejema tega pravilnika, prenehajo veljati do sedaj veljavni akti, ki urejajo
izdajo glasila Veteran.
Številka: ZVVS-9/2002
Datum: 21.02.2002
PREDSEDNIK ZVEZE
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