Na podlagi 153. člena v zvezi z 45. členom Zakona o medijih (Uradni list št. 35/01 in
60/06) in 1. in 16. člena Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,
je Upravni odbor Zbornice – Zveze na 12. seji dne 10. 12. 2008 sprejel

PRAVILNIK
O NAČINU DAJANJA INFORMACIJ JAVNOSTI
1. člen
Pravilnik o načinu dajanja informacij javnosti (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) ureja
način seznanjanja javnosti in določa odgovorno osebo oziroma službo, ki je
odgovorna za dajanje informacij o delu Zbornice - Zveze.
2. člen
Seznanjanje javnosti mora temeljiti na naslednjih izhodiščih: odprtosti, proaktivnosti,
pravočasnosti, poštenosti in strokovnosti komunikacij o vseh vprašanjih strokovnega in
poslovnega dela Zbornice - Zveze.
3. člen
Zbornica – Zveza z informacijami seznanja javnost na naslednje načine:
− z objavljanjem informacij na spletnih straneh Zbornice - Zveze,
− z objavljanjem informacij v glasilu Utrip,
− z objavljanjem informacij na novinarskih konferencah,
− s sporočili za medije,
− z intervjuji, izjavami ter avtorskimi prispevki vodstva Zbornice - Zveze,
− z intervjuji, izjavami in prispevki strokovnjakov na svojem področju,
− s posredovanjem informacij pravnim in fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu:
prosilcem) na njihovo zahtevo.
4. člen
Za komuniciranje in zagotavljanje javnosti dela Zbornice - Zveze je v imenu Zbornice Zveze pristojen predsednik, ki lahko s posebnim sklepom kot odgovorno osebo, ki
zagotavlja javnost dela, določi:
− delavca/ko s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
− odgovorno osebo za odnose z javnostmi.
5. člen
Obveznosti in pravice odgovornih oseb v zvezi z zagotavljanjem javnih informacij v
razmerju do prosilcev, so določene s tem pravilnikom.
Odgovorna oseba iz prejšnjega člena ter drugi delavci, ki so zadolženi za izvajanje
nalog v zvezi s predmetom informacij, odgovarjajo neposredno predsedniku
Zbornice - Zveze za resničnost in točnost vsake posredovane informacije javnosti.
6. člen
Prosilci imajo prost dostop do informacij javnega značaja, razen v primerih, ko gre za
tajne podatke v skladu s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter o
varovanju dokumentarnega gradiva Zbornice-Zveze.
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Odgovorne osebe, so dolžne varovati vse podatke o članicah in članih Zbornice –
Zveze kot poklicno skrivnost.
Podatki iz prejšnjega odstavka se ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in
tudi ne objavljati na način, ki bi omogočil razkritje posameznika, na katerega se
nanašajo, razen v primerih, ko prizadeta oseba sama ali sodišče to dovoli ali če tako
določa specialni predpis (npr. ZVOP).
7. člen
Odgovorna oseba za odnose z javnostmi je zadolžena za:
− pripravljanje gradiv,
− za sklic novinarskih konferenc,
− za usklajevanje med prosilci in posredovalci informacij,
− za zagotovitev pridobitve soglasij v primerih zahtev medijev za snemanje
zaposlenih.
Odgovorna oseba za odnose z javnostmi mora medijem poslati odgovor na
vprašanje oziroma odgovor glede zavrnitve ali delne zavrnitve odgovora najpozneje
v sedmih delovnih dneh od prejema vprašanja v pisni obliki.
Kadar zahteva informacijo javnega značaja prosilec, ki ni medij, mora odgovorna
oseba za odnose z javnostmi informacijo zagotoviti čimprej, najkasneje pa v roku 20
delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.
V primeru, da odgovorna oseba za odnose z javnostmi potrebuje več časa za
posredovanje zahtevane informacije iz prejšnjega odstavka zaradi izvedbe delnega
dostopa do informacije javnega značaja, ali zaradi obsežnosti zahtevanega
dokumenta, lahko podaljša rok iz prejšnjega člena na največ 30 dni.
O podaljšanju roka iz prejšnjega odstavka, vključno z obrazložitvijo razloga za
podaljšanje, je potrebno odločiti s sklepom, ki se ga vroči prosilcu. Sklep je potrebno
sprejeti najkasneje v roku 15 delovnih dni po prejemu zahteve.
Če je popolna zagotovitev informacije mogoča le z obširno pisno informacijo, katere
priprava traja dlje časa, mora odgovorna oseba za odnose z javnostmi predhodno
takšno informacijo zagotoviti v skrajšani pisni obliki.
8. člen
Kadar odgovorna oseba za odnose z javnostmi v zvezi z nameravano objavo v
medijih ali z zagotovitvijo informacije na zahtevo prosilca potrebuje delovno gradivo,
dodatne informacije in druge podatke, ji mora delavec, ki je zadolžen za izvajanje
nalog v zvezi s predmetom informacije, le-te zagotoviti pred koncem naslednjega
delovnega dne; za funkcionarje Zbornice – Zveze se najkrajši možni rok določi glede
na zahtevnost oziroma obširnost informacije.
9. člen
Informacije, ki jih mediji objavijo na podlagi izjav zaposlenih v Zbornici - Zvezi, razen
če so jih za javnost sporočili predsednik ali na podlagi sklepa določena odgovorna
oseba oziroma oseba zadolžena za odnose z javnostmi, nimajo značaja uradne
informacije Zbornice - Zveze.
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Zaposleni in funkcionarji Zbornice – Zveze so odgovorni za izjave v javnosti, ki se
nanašajo na njihovo ožje strokovno področje in morajo pri tem upoštevati interes
Zbornice – Zveze oziroma interes članstva in vsa določila tega pravilnika. Pred
podajo izjave v javnosti mora zaposleni obvestiti odgovorno osebo za odnose z
javnostmi o vsebini izjave. Odgovorna oseba za odnose z javnostmi pa pridobi
ustrezno soglasje predsednika glede na vsebino izjave.
Informacije in obvestila, ki se objavljajo na spletni strani Zbornice-Zveze, mora pred
objavo odobriti predsednik oz. pooblaščena oseba Zbornice–Zveze s strani
predsednika Zbornice-Zveze.
S prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o delu, mandatne pogodbe ali
kakršne druge oblike pogodbe, sklenjene med Zbornico-Zvezo in tretjo osebo, ne
preneha dolžnost varovanja tajnih podatkov.
10. člen
Kršitev določb tega pravilnika, predstavlja kršitev pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o
delu, mandatne pogodbe ali kakršne druge oblike pogodbe, sklenjene med
Zbornico-Zvezo in tretjo osebo in kršitelj odškodninsko odgovarja za kršitve, ki izhajajo
iz tega pravilnika in predpisov s tega področja.
11. člen
Ta pravilnik je sprejet z dnem, ko ga sprejeme upravni odbor Zbornice – Zveze in
podpiše predsednik Zbornice – Zveze; njegove določbe se začnejo uporabljati v roku
osmih dni po sprejemu.

Predsednica Zbornice -Zveze
Darinka Klemenc, l. r.
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