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V skladu z 91. členom Poslovnika Občinskega sveta občine Miren – Kostanjevica, predlagam 

naslednje amandmaje k O D L O K - u o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - 

Kostanjevica, ki je bil v prvem branju obravnavan na 29. seji Občinskega sveta dne 13.7.2017. 

 

1. Prvi odstavek 5. člena naj se spremeni tako, da se glasi: 

 

(1) Namen izdajanja glasila je objektivno obveščanje občank in občanov o delu občinskega 

sveta, župana, občinske uprave in drugih organov občine, o delu krajevnih skupnosti in drugih 

oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, o delu 

društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, ter o drugih zadevah 

lokalnega pomena lokalnih zadevah, ki so v javnem interesu, brez podajanja stališč. 

Obrazložitev: Namen izhajanja glasila je vodilo programskemu odboru in uredniku, pri določanju 

vsebine glasila, zato je njegova natančna formulacija zelo pomembna. Z dodano besedo »objektivno« 

na začetku in »brez podajanja stališč« na koncu, se še bolj poudari in jasno zapiše namen  izdajanja 

glasila, ki ne sme biti v podajanju subjektivnih stališč avtorja ali skupine avtorjev. Z dodanim 

besedilom »v javnem interesu« se jasno pove uredniku, da naj se v glasilu objavljajo samo vsebine, ki 

so v javnem interesu, saj je izdajanje glasila financirano iz  javnih sredstev. Kaj je v javnem interesu, 

lahko s sklepom določi programski odbor, izvaja pa ga urednik.  

2. 5. členu, naj se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:  

(3) Ob razpisu lokalnih volitev se del oglasnega prostora v občinskem glasilu nameni za 

predstavitev županskih kandidatov in kandidatnih list. Podrobnejša pravila v skladu z 
zakonom o volilni kampanji, ki zagotavljajo enakopravnost vseh kandidatov in kandidatnih list 
sprejme uredniški odbor na predlog odgovornega urednika. Rezultate lokalnih volitev in 

volitev v ožje dele lokalnih skupnosti, se objavi v prvi naslednji izdaji glasila. 

Obrazložitev: Kakor izhaja in 1. odstavka 5. člena, glasilo občane obvešča o lokalnih zadevah, ki so v 

javnem interesu in predstavitvi kandidatov za zasedbo mest v organih odločanja, lokalne samouprave, 

ni možno oporekati javnega interesa. Je pa potrebno dosledno upoštevati določila ZVRK, ki lokalnim 

skupnostim prepoveduje financiranje volilnih kampanj, razen če je z zakonom določeno drugače. 

ZVRK, kot zakonsko izjemo določa zgolj brezplačno zagotavljanje plakatnih prostorov. Zato mora 

uredniški odbor določiti pogoje, ki predvidevajo plačilo oglasnega prostora skladno z določili ZVRK. 

3. Skladno s predhodno predlaganimi spremembami, naj tudi Občinski svet sprejme 

obvezno razlago 2. odstavka 5. člena, predvsem v delu, ki govori o »nepolitičnih 

vsebinah« ter da zavzame stališče, da dikcija v omenjenem členu, ne prepoveduje 

omembe političnih strank, kakor je bila do sedaj praksa, temveč da o tem odloča urednik 

skladno s 1. odstavkom 5. člena ter presodi ali je omemba politične stranke v prispevku 

nujna za celovito razumevanje prispevka. 



 
Obrazložitev: Ker je vsem enotna želja, da občinsko glasilo ne postane medij politikatskih vsebin ter 

da sledi namenu javnega interesa zaradi katerega je bilo ustanovljeno, ne predlagam umika dela 

besedila, ki govori o nepolitičnih vsebinah, ampak zato da bi lahko glasilo v celoti izpolnjevalo svoje 

poslanstvo, predlagam sprejem obvezne razlage k temu členu, ki bo spremenila dosedanjo prakso, ki je 

zaradi napačne interpretacije preprečevala objavo vsebin, ki bi bile v javnem interesu, so pa vsebovale 

ime politične stranke. Tudi delovanje strank je lahko, oz. bi moralo biti predvsem v javnem interesu 

zato interpretacija, kakršna je bila do sedaj v veljavi lahko nasprotuje javnemu interesu in je 

diskriminatorna. 

 

Robert Gajser        Miren, 15.8.2017 

     

 


