OBČINA LAŠKO
ŽUPAN
Mestna ulica 2, Laško
Številka: 007-13/2006
Datum: 25. 11. 2016
OBČINSKI

SVET LAŠKO

Predlagam, da občinski svet na seji obravnava naslednjo
ZADEVO: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
JAVNEM GLASILU OBČINE LAŠKO – skrajšani postopek
Gradivo pripravil: Urad župana
Predstavnik predlagatelja na seji: Tanja Grabrijan, svetovalka v Uradu župana
Pristojnost in pravna podlaga:
 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1, 36/08 –
ZPOmK-1, 90/2010 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12, 47/15 –
ZZSDT, 22/16, 39/16),
 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1).
Gradivo obravnaval: Odbor za družbene dejavnosti in društva dne 1. 12. 2016
Predlog sklepa:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem glasilu Občine Laško po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javnem glasilu Občine Laško v predloženi vsebini.
Obrazložitev:
V lanskem letu je Računsko sodišče RS pričelo postopek revidiranja pravilnosti in smotrnosti
poslovanja Občine Laško v delu, ki se nanaša na izdajanje občinskih glasil in objave v
medijih v letu 2013 in 2014. 20. oktobra 2016 je bil izdan predlog revizijskega poročila
(končno poročilo je še v pripravi), v katerem so med drugim oblikovana tudi priporočila za
nadaljnje delo. Eno izmed teh priporočil je tudi dopolnitev Odloka o javnem glasilu Občine
Laško v delu, ki se nanaša na imenovanje uredništva - pomočnika odgovornega urednika in
tehničnega urednika. Ta dva je že do sedaj imenoval župan za pomoč pri delu odgovorne
urednice, vendar njuno imenovanje ni bilo predvideno v odloku. Prav tako pa je potrebno v
odlok dodati tudi določilo, da župan, tako kot pred razrešitvijo, tudi pred imenovanjem
odgovornega urednika oz. odgovorne urednice pridobi mnenje uredništva oz. uredniškega
odbora (18. člen Zakona o medijih).
Avtorski honorar je bil do sedaj namenjen samo lektoriranju. Glede na dosedanjo prakso je
bil skoraj za vsako številko glasila pripravljen eden ali dva prispevka (večinoma intervju) v
zvezi z aktualnim dogajanjem v občini. Ti prispevki so bili pripravljeni po navodilu odgovorne
urednice oz. na podlagi dogovora na uredništvu. Do sedaj so bili pripravljeni prostovoljno, ker
pa je pri tem potrebno dosti angažiranja in priprave, pa predlagamo, da se takšni prispevki
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lahko nagradijo s honorarjem. Višino honorarjev za lektoriranje in za pripravo omenjenih
prispevkov določi župan na predlog odgovornega urednika. Vsi ostali avtorji prispevkov še
naprej pripravljajo svoje članke prostovoljno.
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagamo, da se v skladu s
107. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1)
sprejmejo po skrajšanem postopku.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek

Priloga:
 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško.
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Predlog
Na podlagi 18. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed – UPB1, 36/08 –
ZPOmK-1, 90/2010 – odl. US, 87/11 – ZavMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12, 47/15 – ZZSDT,
22/16, 39/16) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB1) je
Občinski svet Občine Laško na __. seji dne ______ sprejel naslednji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem glasilu Občine Laško

1. člen
V Odloku o javnem glasilu Občine Laško (Uradni list RS, št. 13/07, 2/08, 62/14) se spremeni
6. člen, ki se na novo glasi:
"Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik, njegov pomočnik,
tehnični urednik in uredniški odbor."

2. člen
Tretji odstavek 11. člena se dopolni tako, da se za besedo "Pred" doda še besedna zveza
"imenovanjem in".

3. člen
Doda se nov 13. a člen, ki se glasi:
"Pomočnik odgovornega urednika in tehnični urednik
13. a
Pomočnika odgovornega urednika in tehničnega urednika imenuje župan izmed javnih
uslužbencev občinske uprave za dobo pet let.
Pomočnik odgovornega urednika pomaga pri pripravi sej uredniškega odbora in pri pripravi in
urejanju glasila ter skrbi za trženje oglasnega prostora.
Tehnični urednik pomaga pri tehnični pripravi glasila in postavitvi glasila za tisk ter skrbi za
pripravo postopka za izbor tiskarja."

4. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Avtorski honorarji se izplačujejo za lektoriranje glasila in za prispevke, če so pripravljeni po
naročilu odgovornega urednika. Višino avtorskih honorarjev za lektoriranje in za pripravo
prispevkov določi župan na predlog urednika."
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Drugi odstavek 15. člena postane tretji, tretji odstavek pa postane četrti.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 007-13/2006
Datum: ___________
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek
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