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Odlok o glasilu Občine Tržič 
 

 

Predviden terminski plan obravnave: 
 
- osnutek bo obravnavan na seji občinskega sveta Občine Tržič, ki bo predvidoma 29. 3. 2018, 
predlog pa bo obravnavan na majski seji občinskega sveta, ki bo predvidoma 10. 5. 2018. 
 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo predpisa): 

 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 

 Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015). 
 

 

2. Rok za sprejetje odloka: 

Ni predpisanega roka. Predviden rok sprejema je maj 2018. 

 

3. Splošna obrazložitev odloka: 

Obstoječ odlok o glasilu Občine Tržič je iz leta 1997, noveliran pa je bil leta 2002. V vmesnem času se 

je večkrat spreminjala zakonodaja, ki ureja področje občinskih glasil ter medijev, na zastarelost odloka 

pa je pri reviziji opozorilo Računsko sodišče RS ter tudi uredniški odbor glasila. S tega razloga se je 

občinska uprava lotila priprave prenovljenega odloka.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:  

Odlok ureja področja izdajanja občinskega glasila Tržičan. Drugih posebnih posledic nima. 

 

II. PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA TER SPREMEMB, KI JIH 

PRINAŠA: 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

V tem poglavju je skladno z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) 

opredeljeno ime glasila, izdajatelj, zvrst, izhajanje in jezik glasila ter vsebina. 

 

 

http://www.trzic.si/
http://www.visit-trzic.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#I.%C2%A0SPLO%C5%A0NE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#II.%C2%A0GLAVNI%C2%A0NAMEN%C2%A0IN%C2%A0CILJ%C2%A0GLASILA
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II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA TER PROGRAMSKA ZASNOVA 

Glasilo omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj 

občanov o vseh zadevah, ki se nanašajo na življenju v občini. Glasilo objavlja resnične, objektivne in 

celovite informacije z vseh področij družbenega življenja in dela v občini. Glasilo ima programsko 

zasnovo, ki je bila sprejeta na 23. redni seji občinskega sveta, 25. 5. 2017. 

 

III. ODGOVORNI UREDNIK, POMOČNIK ODGOVORNEGA UREDNIKA IN ČLANI UREDNIŠTVA  

Glasilo ima odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika in največ 7 članov uredništva, ki 
skupaj tvorijo uredništvo glasila. Imenuje in razrešuje jih Občinski svet Občine Tržič na predlog Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Njihov mandat traja štiri leta.  
 
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila ter zagotavlja uresničevanje 
pravice vseh občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje 
prispevke, mnenja in stališča. 
 
Pomočnik odgovornega urednika pomaga odgovornemu uredniku pri urejanju in pripravljanju besedil ter 

skupaj s člani uredništva oblikuje vsebino posamezne številke. 

 

Odgovorni urednik za izdajo posamezne številke prejme honorar, ki ga s sklepom določi župan Občine 

Tržič, delo ostalih članov uredništva pa je prostovoljno. 

 

IV. DELOVANJE UREDNIŠTVA 

Uredništvo vodi odgovorni urednik. Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobudo ali na 

pobudo pomočnika odgovornega urednika ali enega od članov uredništva, obvezno pa pred izdajo 

posamezne številke. Odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika in člani uredništva ter avtorji 

drugih prispevkov, so v okviru programske zasnove glasila in v skladu s tem odlokom pri svojem delu 

neodvisni in samostojni. 

 

Uredništvo sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžno o tem in o razlogih za 

zavrnitev po obravnavi na uredništvu pisno obvestiti avtorja. 

 

Uredništvo o svojem delu in finančnem poslovanju glasila najmanj enkrat letno poroča Občinskemu 

svetu Občine Tržič. 

 

V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 

Viri financiranja glasila so naslednji: 

o proračunska sredstva Občine Tržič; 
o prihodki od oglasnih sporočil; 
o drugi prihodki. 

 

Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev. 

 
Avtorji za poslane prispevke in fotografije ne prejemajo honorarja. S tem, ko avtor pošlje prispevek in 

fotografijo, se strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#II.%C2%A0GLAVNI%C2%A0NAMEN%C2%A0IN%C2%A0CILJ%C2%A0GLASILA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.%C2%A0PROGRAMSKA%C2%A0ZASNOVA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#III.%C2%A0PROGRAMSKA%C2%A0ZASNOVA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#IV.%C2%A0VIRI%C2%A0IN%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0FINANCIRANJA
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#IV.%C2%A0VIRI%C2%A0IN%C2%A0NA%C4%8CIN%C2%A0FINANCIRANJA
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V glasilu se lahko nameni prostor za oglaševanje. Obseg oglasnega prostora je določen v programski 

zasnovi glasila.  

 

VI. KONČNE DOLOČBE 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

III. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: spletna stran Občine Tržič 

2. Datum objave: 9. 3. 2017 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 9. 4. 2018. 

 

IV. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

Vid Meglič, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 

Številka zadeve: 007-5/2018 
Datum: 8. 3. 2018 
 

dr. Metka Knific Zaletelj 
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#V.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#V.%C2%A0PREHODNE%C2%A0IN%C2%A0KON%C4%8CNE%C2%A0DOLO%C4%8CBE
mailto:obcina.trzic@trzic.si

