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1. NASLOV ODLOKA: 

Odlok o izdaji občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica 

 

2. UVOD 

 

2.1 Razlogi in cilji ter ocena stanja: 

 

Na področju izdajanja občinskega glasila občina nima sprejetega temeljnega pravnega akta, 

zato se predlaga sprejem tega odloka. Tako bo na enem mestu določeno in urejeno 

izdajanje občinskega glasila, predvsem namen in vsebina glasila, delovanje uredništva ter 

viri in način financiranja glasila. 

 

3. POVZETEK SODELOVANJA Z JAVNOSTJO: 

 

Zaporedna 

št. 

Člen, 

na 

katerega 

se 

mnenje / 

komentar 

nanaša 

Besedilo mnenja / 

komentarja 

Razlog za sprejem 

mnenja / komentarja 

Razlog za zavrnitev 

mnenja / komentarja 

1. 8/1 V uredniški odbor je 

treba imenovati tudi 

osebo iz občinske 

uprave. 

 Naloge uredniškega 

odbora se navezujejo 

pretežno na vsebino 

glasila, občinska uprava 

pa skrbi za tehnična, 

strokovna in 

organizacijska opravila. 

Prav zaradi navedene 

ločenosti nalog menimo, 

da je imenovanje osebe 

iz občinske uprave v 

uredniški odbor 

neprimerno. Namen 

slednjega je tudi 

ohranitev vsebinske 

neodvisnosti občinskega 

glasila. 

2. 13. Predlagamo, da 

finančni načrt za 

izdajanje glasila 

nastaja v sodelovanju 

z občinsko upravo. 

 Glasilo se financira 

pretežno iz sredstev 

obč. proračuna. Za 

pripravo slednjega pa 

skrbijo župan in 

občinska uprava. 

Posledično je 

sodelovanje urednika in 

občinske uprave pri 

pripravi finančnega 

načrta glasila 

neizogibno. Zato 

menimo, da navedenega 
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ni potrebno posebej 

navajati v odloku. 

3. 15. Ali ne bi bilo dovolj, da 

uredništvo poroča o 

delu enkrat letno 

občinskemu svetu, saj 

izidejo le 4 številke 

letno? 

Komentar o poročanju 

občinskemu svet 

enkrat letno 

sprejemamo. 

 

Doslej je bilo treba za 

vsako številko napisati 

poročilo. Ali sedaj to 

odpade, ker se letno 

poroča občinskemu 

svetu? 

 Komentar glede poročil 

o posamezni številki 

glasila zavračamo, kajti 

v primeru sklenjenih 

pogodb o delu, je 

potrebno oddati poročilo 

posebej. 

4. 8. in 12. Nikjer ni zapisano, da 

lahko član 

uredniškega odbora 

oz. urednik odstopi po 

svoji volji. Ali to tudi 

spada sem ali se 

nanaša na splošne 

zakonske določbe? 

 Članstvo v uredništvu je 

prostovoljno, zato lahko 

vsakdo odstopi po lastni 

volji. Namen določb 8. in 

12. čl. je v tem, da se 

člana oz. urednika ne 

more razrešiti 

samovoljno, brez tehtnih 

razlogov.  

 

 

4. BESEDILO ČLENOV: V prilogi 

 

5. OBRAZLOŽITEV: 

 

K 1. členu: 

Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica ( v nadaljevanju. odlok) je 

temeljna pravna podlaga za izdajanje občinskega glasila. 

 

K 2. členu: 

Člen določa izdajatelja glasila, odgovorno osebo izdajatelja in sedež izdajatelja glasila. 

 

K 3. členu: 

Trenutno ima občinsko glasilo 4 različice imena, odvisno od letnega časa, v katerem izide, in 

sicer: »Pomladni glasovi glasilo Občine Miren - Kostanjevica«, »Poletni glasovi glasilo 

Občine Miren - Kostanjevica«, »Jesenski glasovi glasilo Občine Miren - Kostanjevica« in 

»Zimski glasovi glasilo Občine Miren - Kostanjevica«. 

 

K 4. členu: 

Člen določa jezik, v katerem izhaja glasilo, število letnih izdaj in način izdajanja glasila. 

 

K 5. členu: 

Člen določa namen in vsebino glasila. 
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K 6. členu: 

Člen določa obvezne podatke, ki morajo biti navedeni na vsakem izvodu glasila. 

 

K 7. členu: 

V III. poglavju je določeno delovanje uredništva glasila in medsebojna razmerja med člani 

uredništva. Uredništvo je sestavljeno iz uredniškega odbora, ki šteje 5 članov in 1 

odgovornega urednika, skupno torej šteje uredništvo 6 članov. 

 

K 8. členu: 

Imenovanje in razrešitev članov uredniškega odbora 

Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet. 

 

V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica posreduje 

občinskemu svetu predlog za imenovanje članov uredniškega odbora Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI). Predloge se zbira z javnim 

pozivom zainteresirani javnosti ali na drug primeren način. 

 

Razrešitev posameznega člana uredniškega odbora je mogoča samo na predlog 

odgovornega urednika, in sicer iz razlogov, da oseba ne deluje v skladu s programsko 

zasnovo in uredniško politiko glasila. Uredniška politika glasila so pravila izdajanja glasila, 

etični kodeks in druga načela novinarske etike, ki se izoblikujejo znotraj uredništva. KMVVI 

posreduje predlog o razrešitvi občinskemu svetu v sprejem. 

 

K 9. členu: 

V programski zasnovi se določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za 

delovanje občinskega glasila. 

 

K 10. členu: 

Člen določa delovanje in financiranje članov uredniškega odbora. 

 

K 11. členu: 

Člen določa naloge uredniškega odbora. 

 

K 12. členu: 

V skladu z 19. čl. Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, 69/06 - ZOIPub, 36/08 - 

ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 

39/16; ZMed) je lahko odgovorni urednik oseba, ki: 

- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije; 

- ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika, v primeru ko gre za 

medij madžarske ali italijanske narodne skupnosti; 

 - je poslovno sposobna; 

- ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja. 

Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto. 

 

Ker je občinsko glasilo nepolitičen medij, odgovorni urednik ne more biti hkrati tudi funkcionar 

politične stranke, tj. voljena funkcija v stranki (npr. predsednik, član sveta stranke, član 

izvršnega odbora, podpredsednik, generalni sekretar, član nadzornega odbora…). 
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Odgovornega urednika imenuje občinski svet. V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta 

Občine Miren - Kostanjevica posreduje občinskemu svetu predlog za imenovanje KMVVI. 

Pred imenovanjem je potrebno pridobiti tudi mnenje uredniškega odbora (18. čl. ZMed). 

 

Razrešitev odgovornega urednika je mogoča le, če pri svojem delu ne deluje v skladu s 

programsko zasnovo ali uredniško politiko glasila. Odgovornega urednika razreši občinski 

svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje uredniškega odbora. 

 

K 13. členu: 

Člen določa naloge odgovornega urednika in njegovo pristojnost do zavrnitve objave 

prispevka. 

 

K 14. členu: 

Pred objavo prispevka je potrebno pridobiti avtorjevo privolitev. Uredništvo prejete prispevke 

lektorira, avtor lekturo pregleda in jo avtorizira. 

 

K 15. členu: 

Uredništvo mora o svojem delu pripraviti letno poročilo, ki ga v pisni obliki predloži 

občinskemu svetu. 

 

K členom 16–19: 

IV. poglavje določa vire in način financiranja občinskega glasila. To so pretežno sredstva 

občinskega proračuna, ki se zagotovijo z odlokom o proračunu, na podlagi izdelanega 

finančnega načrta. Sredstva se lahko zagotovijo tudi s trženjem oglasnih vsebin v omejenem 

obsegu in v skladu s sprejetim cenikom. 

 

K 20. členu: 

Člen določa dolžnost priglasitve občinskega glasila Ministrstvu za kulturo zaradi vpisa v 

razvid medijev. Odločitev, ali bo glasilo pripoznano kot medij in nato tudi vpisano v razvid 

medijev, pa je v pristojnosti ministrstva, ki bo po izvedenem postopku izdalo ustrezno 

odločbo. 

 

K 21. členu: 

Po sprejetju se bo odlok objavil v Uradnem listu RS in začel veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Odlok o izdaji občinskega glasila 

Občine Miren - Kostanjevica. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun 


