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Kolegij OU
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU
LOKALNEGA GLASILA NOVO MESTO
I.

UVOD

Mestna občina Novo mesto ima od leta 2005 v veljavi Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega
časopisa Novo mesto (Uradni list RS, št. 136/2004, ki je stopil v veljavo 4. 1. 2005). Kljub pravni
podlagi, lokalni časopis ni nikoli zaživel v obliki, ki jo je predvideval Odlok, saj ni bil imenovan
odgovorni urednik in programski svet, katerih naloga je bila oblikovanje vsebin časopisa Novo mesto.
V lokalnem časopisu, ki bi bil namenjen vsem občanom v MO Novo mesto bi bile objavljene vsebine s
področja dela občinskega sveta, župana, občinskih služb, svetniških skupin, javnih zavodov ter bi
poročal o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini
(tako je zapisano v 7. členu tega Odloka). V obdobju 2005 do 2014 so izšle 3 številke, in sicer leta
2006, 2008 in 2014, vendar kot poročila o županovem delu, ne kot lokalni časopis Novo mesto.
Ker časopis ni nikoli zaživel, MO Novo mesto predlaga Občinskemu svetu, da z novim odlokom
ustanovimo lokalno glasilo Novo mesto. Predlagamo nov Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega
glasila Novo mesto, ker je sedaj veljaven Odlok zastarel. V tem času se je spremenil Zakon o medijih
(Ur. l. RS, št. 110/2006-UPB). Ugotovljene so tudi določene nedoslednosti v trenutno veljavnem
Odloku (npr. lokalno glasilo ni medij, zato ga ni potrebno vpisovati v razvid medijev, lokalno glasilo se
samo v manjšem obsegu navezuje na Zakon o medijih), redefiniramo programske vsebine z novim
odlokom ter organe lokalnega glasila (koordinacijski odbor nadomesti prej predviden programski svet,
urednik ostane), način imenovanja teh dveh organov in letno število izdaj, ki se s sedaj predvidenih 10
številk zniža na štiri številke.
Predlog, da MO Novo mesto začne z izdajanjem lokalnega glasila utemeljujemo z dejstvom, da bo
glasilo brezplačna publikacija, ki jo bodo prejela vsa gospodinjstva v MO Novo mesto. Na ta način
bodo občani obveščeni o aktualnih dogodkih v lokalni skupnosti, delu občinskega sveta, župana in
občinske uprave, nadzornega odbora, občinskih zavodov in podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih
organizacij. Prav tako bodo javnost o svojem delu lahko obveščale svetniške skupine, dajale pobude
in izražale stališča. V času lokalnih volitev pa se bodo lahko brezplačno predstavljali kandidati za
župana in občinski svet. Javni zavodi in javna podjetja bodo z možnostjo objave svojih prispevkov v
lokalnem glasilu znižala stroške objav v drugih medijih.
Stroški, ki bodo nastali ob izdaji lokalnega glasila so: nadomestilo za urednika, stroški oblikovanja,
preloma in tiska glasila, distribucija glasila po gospodinjstvih ter drugi neposredno povezani stroški
pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila. Okvirni stroški izdaje lokalnega glasila na letni ravni
bodo okvirno 30.000 EUR. V ta namen je predlagana nova proračunska postavka Glasila občine, ki
zajema stroške lokalnega glasila Novo mesto in Dolenjskega uradnega lista v višini 40.000 EUR.
Stroški oglaševanja in PR članki MO Novo mesto so okvirno znašali na letni ravni 50.000 EUR (uradne
objave v Uradnem listu okvirno do 18.000 EUR ter objave PR člankov, oglasov, javnih razprav, javnih
objav v novomeških brezplačnikih (Udarni list, Novi medij, Mesečnik), v Dolenjskem listu, Delu,

Nedeljskem Dnevniku in v drugih lokalnih medijih (TV Vaš kanal, lokalne radijske postaje) v okvirnem
znesku 22.000 EUR.
Za izdajo lokalnega glasila Novo mesto bo odgovoren urednik in koordinacijski odbor, ki ga imenuje
župan. K imenovanju urednik Občinski svet daje soglasje. Ta dva organa pa sta za svoje vsebinsko
delo in finančno poslovanje odgovorna županu in občinskemu svetu. Prav tako, urednik je dolžan na
zahtevo občinskega sveta poročati o svojem delu, programski zasnovi ter finančnem poslovanju
glasila.

II. OBRAZLOŽITEV
Z novim Odlokom o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto, razveljavljamo Odlok o
ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
136/2004 in je stopil v veljavo 4. 1. 2005. V obdobju od ustanovitve lokalnega časopisa sta se
spremenila tako Zakon o medijih (Ur. l. RS, št. 110/2006-UPB), kot tudi Statut MO Novo mesto (Ur. l.
RS, št. 7/2013). Ravno tako lokalni časopis Novo mesto od začetka veljavnosti odloka leta 2005 do
danes ni zaživel, ni imel imenovanih predstavnikov programskega sveta in urednika. Novi odlok
aktualiziramo glede na spremembe zakonodaje in Statuta ter v odloku opredeljujemo temeljna
vprašanja glede urejanja, statusa, dejavnosti, vsebin, organov in načina financiranja časopisa, kar je
bilo opredeljeno tudi v prejšnjem odloku.
S predlogom novega odloka se sklicujemo na tretji odstavek 2. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št.
110/2006-UPB), ki opredeljuje, da lokalno glasilo ni medij in zato izdajanje takšne publikacije je le v
manjšem delu opredeljeno z Zakonom o medijih (»Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci
objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju,
izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, društev,
političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije, uradna
glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, prospekti in transparenti, ter video
strani brez žive slike (neplačana obvestila), razen če je s tem zakonom določeno drugače.«).
Pri izdaji lokalnega glasila je na podlagi Zakona o medijih pomembna le opredelitev obveznih
programskih vsebin v prvem in drugem odstavku v 23. členu, ki pravi:
(1) Izdajatelj mora na vidnem mestu vsakega posameznega nosilca programskih vsebin (npr. izvod
tiska, televizijska oddaja) zagotoviti objavo naslednjih podatkov:
– ime oziroma firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
– ime in priimek odgovornega urednika oziroma odgovornih urednikov ter imena in priimke urednikov
posameznih programskih sklopov, kadar je to v skladu z notranjo organizacijo uredništva;
– ime oziroma firmo in sedež tiskarne ter datum natisa ali ponatisa in število tiskanih izvodov, kadar
gre za tiskani medij.
Ker lokalno glasilo ni opredeljeno kot medij v Zakonu o medijih, ga ni potrebno vpisati v razvid
medijev, kar je prejšnji odlok vseboval kot določilo.
Na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacije (Ur. l. RS, št. 69/2006) je potrebno predložiti
obvezni izvod časopisa v 16 izvodih nacionalni depozitni organizaciji (NUK). Namen obveznega izvoda
je zagotoviti ohranjanje in dostopnost določenega števila izvodov vseh publikacij, ki so bile izdane,
založene, objavljene, izdelane ali razmnožene v Republiki Sloveniji, kot nacionalne kulturne dediščine
ter omogočiti izvajanje bibliografskega nadzora, izdelavo nacionalne bibliografije, pripravo podatkov o
slovenski založniški produkciji in uporabo v skladu s strokovnimi navodili.
Odlok je razdeljen na pet poglavij, ki zajemajo opredelitve naslednjih določil: Splošne določbe,
Obvezne programske vsebine, Organe lokalnega časopisa, Financiranje časopisa in nadzor nad
porabo sredstev ter Prehodne in končne določbe.

V poglavju o Splošnih določbah so opredeljeni namen izdajanja časopisa, ime in sedež, število
izidov časopisa, način izdajanja ter programski in vsebinski sklopi, ki bodo zajeti v časopisu.
V poglavju o Obveznih programskih vsebinah so opredeljene pravice, odgovornosti in dolžnosti, ki
se nanašajo na objavo programskih vsebin in drugih formalnosti, ki so obvezna sestavina časopisov
ter število obveznih izvodov za nacionalno depozitno organizacijo.
V poglavju o Organih lokalnega časopisa so opredeljeni način imenovanja in razrešitve
koordinacijskega odbora in urednika, pristojnosti, odgovornosti in naloge obeh organov.
V poglavju o Financiranju časopisa in nadzoru nad porabo sredstev so opredeljeni načini
financiranja časopisa ter upravičeni stroški za financiranje priprave, izdaje in distribucije časopisa ter
organi izvedbe in nadzora financiranja časopisa.
V poglavju o Prehodnih in končnih določbah je opredeljen rok do kdaj župan mora imenovati
Koordinacijski odbor in urednika ter rok, s katerim preneha veljati stari Odlok z uveljavitvijo novega
Odloka.

III. VPLIV NA PRORAČUN

Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto ima finančne posledice na proračun
Mestne občine Novo mesto, saj je v ta namen predlagana nova proračunska postavka v okviru Odloka
o proračunu MO Novo mesto za leto 2015.

IV. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je obravnaval in potrdil Odlok o ustanovitvi
in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto v prvi obravnavi.

Pripravila:
Sandra BORŠIĆ
Gregor MACEDONI,
ŽUPAN

Predlog odloka
Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013 in ____/2015),
prvega in drugega odstavka 23. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/2006-UPB) ter drugega
odstavka 5. člena Zakona o obveznem izvodu (Ur. l. RS, št. 69/2006) je Občinski svet Mestne občine
Novo mesto na svoji __. seji dne _______ sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju lokalnega glasila Novo mesto
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje lokalnega glasila Mestne občine Novo mesto kot
informativnega glasila občine.
2. člen
Ime lokalnega glasila je Novo mesto.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.
4. člen
Lokalno glasilo izhaja praviloma štirikrat letno oziroma glede na potrebe, obseg vsebin ter finančne
zmožnosti občine.
Občina lahko glede na potrebe izda tudi posebno številko.
Lokalno glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Del vsebin lahko izide tudi v romski ali drugi jezik, ki je kulturno-zgodovinsko povezan s prostorom
občine oziroma so vsebine namenjene posameznim etničnim skupinam.
Glasilo je brezplačno in je namenjeno občanom, organizacijam in društvom v Mestni občini Novo
mesto.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. V tiskani obliki je glasilo posredovano vsem
gospodinjstvom v Mestni občini Novo mesto, v elektronski obliki pa se glasilo objavi na spletnih
straneh Mestne občine Novo mesto.
5. člen
Lokalno glasilo v skladu s svojo vsebinsko in programsko zasnovo ter uredniško politiko primarno
obvešča o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave, nadzornega odbora, občinskih zavodov
in podjetij, krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij.
Urednik mora zagotoviti tudi brezplačen prostor, namenjen pobudam in stališčem svetniških skupin
oziroma občinskih svetnikov. Pri tem mora upoštevati prostorske in finančne zmožnosti glasila.
Vsebina teh prispevkov mora biti povezana z delom in pristojnostmi občinskega sveta.
V času lokalnih volitev izide posebna predvolilna številka, ki je namenjena brezplačni predstavitvi
kandidatov za župana in občinski svet.

II. OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE
6. člen
Dejavnost glasila temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za
raznolike vsebine.
7. člen
Na vsakem izvodu glasila mora občina zagotoviti objavo naslednjih podatkov:
-

ime glasila;
ime in sedež izdajatelja glasila;
ime odgovorne osebe izdajatelja;
ime in priimek urednika;
ime in sedež tiskarne;
ime oblikovalca;
ime lektorja;
sestava koordinacijskega odbora;
datum in kraj natisa ali ponatisa glasila;
število tiskanih izvodov glasila.
8. člen

Občina je dolžna predložiti nacionalni depozitarni organizaciji oziroma Nacionalni univerzitetni knjižnici
kot obvezni izvod po 16 izvodov publikacij, ker je glasilo kot publikacija izdan z javnimi sredstvi lokalne
skupnosti.
III. ORGANI LOKALNEGA GLASILA
9. člen
Organa lokalnega glasila sta:
- koordinacijski odbor in
- urednik.
Organa zagotavljata poslovanje glasila v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjata za njegovo
zakonito delovanje.
Koordinacijski odbor
10. člen
Koordinacijski odbor sestavlja do sedem članov, ki jih imenuje župan za dobo štirih let.
Župan lahko člana oz. člane koordinacijskega odbora s sklepom razreši predčasno, v kolikor za to
navede utemeljene razloge.
Naloge koordinacijskega odbora so: vsebinska, tehnična in druga podpora uredniku pri realizaciji
izhajanja glasila.
Urednik
11. člen
Urednika na podlagi javnega poziva imenuje župan za dobo štirih let. Občinski svet daje soglasje k
imenovanju urednika. Prav tako ga župan v soglasju z občinskim svetom lahko razreši pred iztekom

mandata, če ta ne uresničuje programske zasnove časopisa ali pa zaradi kakšnega drugega
objektivnega razloga (ne opravlja svojega dela strokovno, pri svojem delu ne ravna skladno s predpisi,
sam zahteva razrešitev).
Urednik mora pred pridobitvijo soglasja občinskemu svetu predložiti programsko zasnovo in program
dela.
Župan je v primeru predčasne razrešitve urednika o tem in o razlogih za razrešitev dolžan obvestiti
občinski svet.
12. člen
Urednik izvaja sprejeto uredniško politiko v skladu s programsko zasnovo in je odgovoren za
vsebinsko in tehnično realizacijo glasila.
Naloge urednika so:
-

odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
pripravlja in ureja besedila,
sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,
skrbi za smotrno organizacijo dela,
zagotavlja uresničevanje pravice vseh občanov, organizacij in društev v občini, da v glasilu
objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča,
odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko ter načeli
novinarske etike.
13. člen

Urednik lahko zavrne objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo,
vendar je o tem in o konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka ter člane
koordinacijskega odbora.
Urednik je v okviru določene sprejete programske zasnove pri svojem delu samostojen in neodvisen.
14. člen
Urednik je za izvajanje sprejetega programa uredniške politike odgovoren županu.
Urednik mora na zahtevo občinskega sveta poročati o realiziranih številkah in o porabljenih finančnih
sredstvih.
Občinski svet redno spremlja uresničevanje programske zasnove in enkrat letno obravnava poročilo
koordinacijskega odbora o uresničevanju programske zasnove.
IV. FINANCIRANJE ČASOPISA IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
Glasilo pridobiva sredstva iz proračuna Mestne občine Novo mesto ter iz virov za informiranje javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Novo mesto.
Lokalno glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
16. člen

Iz sredstev za izdajanje glasila so financirani naslednji stroški:
-

stroški oblikovanja, preloma, priprave in tiska glasila,
stroški dostave glasila,
nadomestila za delo urednika,
drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
17. člen

Finančno poslovanje glasila opravlja Kabinet župana, nadzor nad finančnim poslovanjem glasila pa
Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Župan mora v roku najkasneje šestdesetih dni od veljavnosti tega odloka imenovati koordinacijski
odbor in urednika glasila.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa
Novo mesto, Uradni list RS, št. 136/2004.
.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

Številka:
Datum:
Župan
Gregor MACEDONI

