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NASLOV :

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Polzela – s predlogom za hitri postopek

PRAVNA PODLAGA :

18. in 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06;
Zmed - UPB1), Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis
ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS
št. 58/2001, 94/02) ter 13. in 16. člen Statuta Občine Polzela
(Uradni list RS št. 78/13)

PREDLAGATELJ:

Jože KUŽNIK, župan

PREDLOG SKLEPA:

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Polzela se sprejme po hitrem postopku.
Občinski svet Občine Polzela sprejme Odlok o ustanovitvi in
izdajanju občinskega glasila Občine Polzela.

O b r a z l o ž i t e v:

I.

Ocena stanja in razlogi za sprejetje odloka

Svet Zavoda za kulturo, turizem in šport Polzela je dne, 11. 5. 2012 sprejel Sklep o ustanovitvi in
izdajanju javnega glasila Občine Polzela ter kasneje še štiri spremembe.
Časopis je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Republike Slovenije pod zapodeno številko 1734. Glasilo prejemajo brezplačno vsa
gospodinjstva v Občini Polzela, v elektronski obliki pa je objavljen na spletni strani Občine
Polzela.
S tem odlokom se izdajateljstvo glasila Polzelan zaradi vse večje razsežnosti glasila, neurejenega
stanja in posledično boljše organiziranosti prenaša na Občino Polzela. Ustanovitelj in izdajatelj
Polzelana bo tako Občina Polzela, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse
ustanoviteljske in izdajateljske pravice.
Glasilo bo tako kot v letu 2014 izhajalo praviloma enajstkrat letno, lahko pa izide tudi kot
izredna ali kot dvojna številka. Glasilo bo izhajalo hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v
tiskani obliki je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Polzela, glasilo v
elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Občine Polzela. Glasilo se ustvarja na spletni
strani Občine Polzela.
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Polzela ter o hotenjih in interesih
občanov Občine Polzela. Statut Občine Polzela (Uradni list RS 78/13) dololča, da se vsi splošni
akti občine objavijo v uradnem glasilu občine »POLZELAN« – poročevalec Občine Polzela. S
tem se je vsa vsebina približala občanom, odpadli so stroški objave v Uradnem listu, povečala se
je pomembnost glasila.

II.

Cilji in načela

Cilj glasila je objavljanje celovitih in objektivnih informacij o vseh področjih življenja in dela v
občini. Programska zasnova je objavljanje člankov, novic, obvestil o delu občinskega sveta,
župana, občinske uprave in drugih organov Občine Polzela, o delu krajevnih odborov, javnih
zavodov, javnih podjetij, skladov, društev, drugih pravnih in fizičnih oseb, poročanje o
aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, športnih in ostalih
dogajanjih.

III.

Ocena finančnih in drugih posledic

Občina Polzela že sedaj financira izdajanje glasila, vendar Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega glasila Občine Polzela ima finančne posledice za proračun Občine Polzela. Ocenjuje
se, da bo potrebno v ta namen zagotoviti 35.000 EUR/leto. Polzelan v končni obliki obsega že 8
strani več od planiranih (skupaj 36), vsebuje več rubrik, pridobil je tudi na kvaliteti. Uredniški
svet deluje voluntersko. Na drugi strani pa se kažejo prihranki pri poštnih storitvah (občina v
gospodinjstva ne pošilja več letakov o prireditvah in drugih dogodkih, ampak so te zadeve
objavljene v časopisu) in prihranki pri uradnih objavah (te so sedaj del časopisa in ni več stroška
za objave v Uradnem listu). Prihodek pa bodo predstavljale objave reklam in oglasov.

IV.
Predlog sklepa
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Občine Polzela v predlaganem besedilu in po hitrem postopku.
Pripravila:
Alenka Kočevar,
direktorica občinske uprave

PREDLOG – HITRI POSTOPEK
Na podlagi 18. in 20. člena Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06; ZMed-UPB1), Pravilnika
o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni
list RS št. 58/2001, 94/02) ter 13. in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/13), je
Občinski svet Občine Polzela na svoji ……. seji dne, ……, sprejel

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Polzela

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Polzela (v nadaljevanju:
glasilo), kot uradnega glasila Občine Polzela.
2. člen
Ime glasila je: POLZELAN, poročevalec Občine Polzela.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Polzela, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame
vse ustanoviteljske in izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Sedež izdajatelja glasila je Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan občine.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
Glasilo izhaja praviloma enajstkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki je brezplačno in ga
prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Polzela, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih
straneh Občine Polzela.
Glasilo se ustvarja na spletni strani Občine Polzela.
5. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji
podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek glavnega in odgovornega urednika, tehničnega urednika ter
programskih sodelavcev,
– podatki o vpisu v razvid medijev.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Polzela ter o hotenjih in interesih
občanov Občine Polzela.
Cilj glasila je objavljanje celovitih in objektivnih informacij o vseh področjih življenja in dela v
občini.
Programska zasnova je objavljanje člankov, novic, obvestil o delu občinskega sveta, župana,
občinske uprave in drugih organov Občine Polzela, o delu krajevnih odborov, javnih zavodov,
javnih podjetij, skladov, društev, drugih pravnih in fizičnih oseb, poročanje o aktualnih
gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, športnih in ostalih dogajanjih.
V glasilu se objavljajo tudi uradne objave občine in ostale javne objave in obvestila, za katere ni
s predpisi določen drugačen način objave.
7. člen
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja,
prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti glavnega in odgovornega urednika in
uredništva ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

III. UREDNIŠTVO
8. člen
Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo:
- glavni in odgovorni urednik,
- tehnični urednik in
- šest programskih sodelavcev (nosilcev rubrik).
9. člen
V skladu z Zakonom o medijih, etičnimi normami in profesionalnimi standardi v okviru
programske zasnove medija, je uredništvo pri svojem delu neodvisno in samostojno.
Uredništvo opravlja svoje delo nepoklicno.
Uredništvo se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi glavni in odgovorni urednik.
10. člen
Naloge uredništva so:
- skrbi za uresničevanje programske zasnove glasila,
- sprejema vsebinsko in oblikovno pripravljeno gradivo pred njegovim tiskom,
- obravnava vsa finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
- obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila.

Glavni in odgovorni urednik
11. člen
Glavnega in odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana za
mandatno dobo pet let.
Župan lahko predlaga razrešitev glavnega in odgovornega urednika, če z delom ne deluje v
skladu z programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
12. člen
Za glavnega in odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj
visokošolsko izobrazbo in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določajo predpisi s
področja medijev.
13. člen
Glavni in odgovorni urednik oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo potrdi Občinski svet, po
predhodnem soglasju župana.
Glavni in odgovorni urednik:
– odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,
– pripravi letni finančni načrt in letno finančno poročilo o izdajanju glasila,
– je odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru sprejetih proračunskih sredstev,
– vodi, usklajuje in razporeja delo uredništva,
– zagotavlja redno izhajanje glasila.
Glavni in odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s
programsko zasnovo.

Tehnični urednik
14. člen
Tehničnega urednika imenuje in razrešuje župan na predlog glavnega in odgovornega
urednika, za mandatno dobo pet let.
15. člen
Naloge tehničnega urednika so:
– sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– ureja gradiva, katera mu posredujejo programski sodelavci in jih posreduje na spletno
stran občine ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila pred njegovim
tiskom,
– pripravlja mesečna poslovna poročila do 5. v mesecu za pretekli mesec,
– koordinira in usklajuje delo zunanjih avtorjev prispevkov.

Programski sodelavci
16. člen
Programske sodelavce, kateri so zadolženi za posamezne programske sklope, imenuje župan na
predlog glavnega in odgovornega urednika, za mandatno dobo pet let.
17. člen
Programski sodelavci pripravljajo ter zbirajo gradivo oz. informacije za rubriko, za katero so
odgovorni, pri čemer za posamezno objavo odgovarjajo glavnemu in odgovornemu uredniku.

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
18. člen
Sredstva za redno in nemoteno izdajanje glasila, se zagotovijo v proračunu Občine Polzela.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil
in vsebin, ki jih izvajalec lahko trži.

V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
19. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju:
oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Cene oglaševanja določi uredništvo na predlog glavnega in odgovornega urednika.
20. člen
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
- obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
- brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, prireditev in dobrodelnih akcij,
- brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev prireditev in dobrodelnih akcij.
21. člen
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z
izdajanjem glasila, se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
Pogodbo sklene in podpiše glavni in odgovorni urednik.
Višino cene za opravila iz prvega odstavka in višino avtorskih honorarjev zunanjim avtorjem
prispevka določi uredništvo na predlog glavnega in odgovornega urednika.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti spremembo o ustanovitelju in
izdajatelju glasila pristojnemu organu zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako je dolžan
pristojni organ obveščati o vseh nadaljnjih spremembah.
23. člen
Uredništvo mora biti imenovano najkasneje v roku 15 dni po veljavnosti tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Polzela, poročevalcu
Občine Polzela.

Polzela, ………………....
Št., …………………………

Jože Kužnik
Župan

