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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA: OBRAZLOŽITEV ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PREVZEMU IZDAJATELJSTVA REVIJE RAST PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
I. UVOD
V aprilu leta 1995 je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel Odlok o prevzemu
izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, v nadaljevanju besedila Odlok), ki jo je
leta 1990 ustanovila Tiskarna Novo mesto – Dolenjska založba. S prevzemom izdajateljstva
revije Rast je dotedanji ustanovitelj in izdajatelj Tiskarna Novo mesto – Dolenjska založba
prenehala z izdajanjem revije. Revija je v vsebinskem smislu ohranila prvoten namen, kar
pomeni, da je namenjena literaturi, kulturi in družbenim vprašanjem. Organi revije so:
odgovorni urednik, uredništvo ter svet revije, ki jih imenuje občinski svet.
Po Odloku o prevzemu revije Rast sta sledili dve spremembi, in sicer junija leta 1995 (Uradni
list RS, št. 37/1995), s katerim se opredeli vloga soizdajateljev in finančna razmerja s
številom glasov v svetu revije. Druga sprememba in dopolnitev Odloka je sledila oktobra leta
1998 in je natančneje opredelila vlogo odgovornega urednika in pristojnosti sveta (Uradni list
RS, št. 82/1998).
II. OBRAZLOŽITEV
Predlagane spremembe in dopolnitve se v 1. členu nanašajo na uvedbo novega poglavja o
začasnem izdajateljstvu, s katerim opredeljujemo možnost, da izbrani prijavitelj na javnem
pozivu za izdajanje in oblikovanje revije Rast pridobi možnost, da se v razvidu medijev
registrira kot začasni izdajatelj revije. Na ta način začasni izdajatelj pridobi pravico do
kandidiranja na javnih razpisih Ministrstva za kulturo ter Javne agencije za knjigo. Opredeli
se način sofinanciranja revije s strani občine preko javnega poziva Mestne občine Novo
mesto za področje kulture. Sofinanciranje in izbira začasnega izdajateljstva poteka skladno z
Zakonom o uresničevanju javnem interesu za kulturo skladno (Uradni list RS, št. 77/2007UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013) ter Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS,
št. 43/2010). Z izbranim začasnim izdajateljem se sklene pogodba za dobo petih let in se 60
dni po sklenitvi pogodbe imenuje novo uredništvo in odgovorni urednik.
V 2. členu se opredeli novo številčenje poglavij in členov, saj zaradi novega poglavja sedanji
členi od 8. do 20. postanejo členi od 11. do 23. ter poglavja od II. do VI. postanejo II. do VII..
V 3. členu je opredeljeno imenovanje in razreševanje uredniškega odbora oziroma
posameznega člana uredniškega odbora, ki sodi med pristojnosti Občinskega sveta oziroma
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

V 4. členu je opredeljeno imenovanje odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje
občinski svet na predlog izdajatelja in začasnega izdaja.
V 5. členu se dopolni tretja alineja pri virih financiranja in se sredstvom Ministrstva za kulturo
dodajo še sredstva Javne agencije za knjigo RS.
V prehodnih in končnih določbah v 6. členu je opredeljeno, da imenovanje novega sveta
revije, uredništva ter odgovornega urednika imenuje občinski svet najkasneje v šestdesetih
dneh po sklenitvi pogodbe z začasnim izdajateljem za dobo petih let.
III. VPLIV NA PRORAČUN
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast ima
finančne posledice na proračun Mestne občine Novo mesto, saj se sredstva za izdajanje
revije zagotavljajo v okviru proračuna MO Novo mesto in se dodelijo na podlagi javnega
poziva na področju kulture izbranemu ponudniku.
IV. PREDLOG SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto po skrajšanem postopku sprejme besedilo
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast in
se ga sprejme po skrajšanem postopku.
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Na podlagi določil 16. členu Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/2013) je
Občinski svet na svoji …. seji dne ……. sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prevzemu izdajateljstva revije Rast

1. člen
V Odloku o prevzemu izdajateljstva revije Rast (Uradni list RS, št. 26/1995, 37/1995,
82/1998) se za sedanjim 7. členom doda novo poglavje ter 8., 9. in 10. člen :
II. ZAČASNO IZDAJATELJSTVO
8. člen
Na podlagi razpisa za programskega izvajalca na podlagi določil zakona, ki ureja
uresničevanje javnega interesa v kulturi se lahko izdajateljstvo revije Rast prenese na
programskega izvajalca za omejeno časovno obdobje 3 do 5 let (v nadaljevanju: začasni
izdajatelj). Začasni izdajatelj mora biti oseba javnega prava ali imeti status pravne osebe v
javnem interesu na področju kulture. Razpis in sklenitev pogodbe se izvedeta v skladu z
določili zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi.
9. člen
Začasnemu izdajatelju se za del ali celotno obdobje, ko opravlja izdajateljstvo revije Rast
lahko dovoli vpis v razvid medijev kot izdajatelj revije Rast, v kolikor bi tak vpis lahko pomenil
pridobitev širše pravice na kandidiranje za sredstva iz državnega ali EU proračuna.
Začasni izdajatelj za čas, ko pridobi pravico izdajanja revije Rast pridobi tudi pravico do
sredstev za izdajanje revije Rast, ki jih namenja Mestna občina Novo mesto in pravico do
sredstev iz trženja revije.
10. člen
Razpis za izbiro začasnega izdajatelja se izvede v skladu z določili pravilnika, ki urejajo
izvedbo javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih
projektov. V primeru izbire začasnega izdajatelja mora le ta predlagati novo uredništvo in
odgovornega urednika v 60 dneh od podpisa pogodbe o sofinanciranju revije Rast. Pogodba
se sklene z začasnim izdajateljem za dobo petih let.
2. člen
Zaradi novega poglavja se spremeni oštevilčenje členov tako, da sedanji členi od 8. do 20.
postanejo členi od 11. do 23. in oštevilčenje poglavij tako, da dosedanja poglavja od II. do VI.
postanejo poglavja od III. do VII.
3. člen
8. člen (sedaj 11. člen) se spremeni tako, da se glasi:

»Revija ima lahko desetčlansko uredništvo, ki ga za štiriletno mandatno obdobje na predlog
izdajatelja ali začasnega imenuje občinski svet. Občinski svet lahko uredništvo ali
posameznega člana uredništva razreši pred iztekom mandata na predlog izdajatelja. V
kolikor izvršuje izdajateljstvo občinski svet (ni prenosa na začasnega izdajatelja) predlog za
imenovanje članov uredništva oblikuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.«
4. člen
Prvi odstavek 9. člena (sedaj 12. člen) se spremeni tako, da se glasi:
»Odgovornega urednika praviloma izmed članov uredništva na predlog izdajatelja ali
začasnega izdajatelja imenuje in razrešuje občinski svet. Za imenovanje in razrešitev
odgovornega urednika se smiselno uporabljajo določbe tega odloka o imenovanju in
razrešitvi uredništva.«
5. člen
Četrta alineja 13. člena (sedaj 16. člena) se dopolni tako, da se glasi:
-

sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije oz. Javne agencije za knjigo
Republike Slovenije,

Prehodne in končne določbe
6. člen
Imenovanje novega sveta revije, uredništva ter odgovornega urednika imenuje občinski svet
najkasneje v šestdesetih dneh po sklenitvi pogodbe z začasnim izdajateljem za dobo petih
let.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
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