SISTEM AKREDITIRANJA MEDIJEV ZA POSREDOVANJE IN DOSTOP DO
INFORMACIJ Z DELOVNEGA PODROČJA
URADA ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
A. Uvodoma
Sistem akreditiranja medijev na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu (v nadaljevanju:
Urad) je namenjen poenostavitvi posredovanja in dostopa do informacij o in z delovnega
področja Urada medijem, kot so definirani v prvem odstavku 2. člena Zakona o medijih
(Uradni list RS, št. 110/06 z dne 26.10.2006 z vsemi spremembami, v nadaljevanju: ZMed).
Akreditacija se podeli predstavnikom medijev, da se zagotovi dajanje resničnih, popolnih in
pravočasnih informacij z delovnega področja Urada.
Iz zahteve mora biti jasno razvidno, da gre za medij po ZMed. Za to je potrebno predložiti
kopijo novinarske izkaznice ali poverilni dopis glavnega urednika za zastopanje, oziroma
pridobivanje informacij na podlagi katerih lahko tudi samostojno opravimo postopek
identifikacije medija v javnih registrih, kot so poslovni register in razvidi, evidence in registri
dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo.
Informacije za medije so informacije z delovnega področja Urada, ki jih posredujejo pristojne
osebe na Uradu. Informacije, ki jih mediji objavijo na podlagi pisnih ali ustnih izjav
uslužbencev Urada, ki nimajo pooblastila ali soglasja, nimajo značaja uradne informacije.
Urad lahko tudi zavrne posredovati zahtevane informacije, če so te izvzete iz prostega
dostopa po 6. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.
51/06 z dne 18.5.2006 z vsemi spremembami).
B. Pristojna oseba
Pristojna oseba na Uradu za posredovanje informacij za medije je Marjan Cukrov,
pr.urad.slovenci@gov.si, tel: +386 (0)1 230 80 20, fax: +386 (0)1 230 80 17.
C. Postopek pridobivanja akreditacije
Novinar ali medij lahko zaprosi za akreditacijo pri pristojni osebi na Uradu, tako da posreduje
izpolnjen obrazec in zahtevane priloge iz Priloge 1 tega dokumenta.
Pridobljene osebne podatke bomo uporabljali izključno v namene, za katere so bili pridobljeni
in bomo z njimi ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07 z dne 16.10.2007 z vsemi spremembami).
D. Trajanje akreditacije
Urad in novinar oziroma medij se samostojno dogovorita o trajanju akreditacije.
Za akreditacijo se lahko zaprosi kadarkoli tekom leta.

E. Odvzem akreditacije
Če pristojna oseba na Uradu ugotovi, da je prišlo do kršitve določb Kodeksa novinarjev
Slovenije,
kot
je
objavljen
na
spletni
strani
http://novinar.com/drustvo/onas/dokumenti/kodeks/ ali je bila akreditacija zlorabljena, predstavnika medija najprej ustno
ali pisno opozori. Če se kršitev ponovi, se akreditacija odvzame in se o tem obvesti novinarja
in uredništvo medija. Zoper odvzem je možna pritožba na Urad, o kateri odloča za to posebej
ustanovljena komisija.
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Priloga 1

OBRAZEC ZA IZDAJO NOVINARSKE AKREDITACIJE

Ime medija:
Ime in priimek novinarja:
Datum rojstva:
e-naslov:
Številka mobilnega telefona:
Vrsta medija:

tiskan medij / radio / televizija / tiskovna agencija /
internetni medij / drugo

Zadolžitve v uredništvu:

novinar / redaktor / urednik / fotograf / snemalec /
drugo

Skenirano novinarsko izkaznico ali poverilni dopis
glavnega urednika.
Priložiti je potrebno:

Če novinarske izkaznice ni, prosimo posredujte
kontaktne informacije vašega urednika, da lahko po
potrebi preverimo verodostojnost posredovanih
podatkov.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate pristojno osebo na Uradu.

