
U r a d n e  o b j a v e

Uradne Objave, {tevilka 76, 8. junij 2007

Na podlagi 9. ~lena Zakona o medijih (uradno pre~i{~eno besedilo) /ZMed-UPB1/ (Ur. l. RS, {t. 110/2006) 
ter 16. in 122. ~lena Statuta Ob~ine Radovljica (UVG, {t. 23/99 in 19/00) je Ob~inski svet Ob~ine Radovljica 

na svoji 7. redni seji dne 30.5.2007 sprejel

ODLOK 
o ~asopisu Ob~ine Radovljica

I. SPLO[NE DOLO^BE

1. ~len

S tem odlokom se ureja izdajateljstvo ~asopisa Ob~ine Radov-
ljica z imenom "De`elne novice" (v nadaljnjem besedilu: ~asopis)
kot informativnega ~asopisa ob~ine.

2. ~len

Izdajatelj ~asopisa je Ob~ina Radovljica, Gorenjska cesta 19,
4240 Radovljica, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzema
vse ustanoviteljske in izdajateljske pravice v skladu z Zakonom
o medijih (v nadaljevanju: zakon) in s tem odlokom. Za izvajanje
izdajateljskih pravic in obveznosti na podlagi tega odloka in
zakona za Ob~ino Radovljica je zadol`en `upan Ob~ine
Radovljica.

3. ~len

Sede` ~asopisa in uredni{tva je na naslovu Ob~ine Radovljica,
Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

4. ~len

^asopis izhaja kot samostojna edicija. Praviloma izide na
dolo~en dan vsakih 14 dni, razen v mesecih julij in avgust, 
ko izide enkrat mese~no. Dan v tednu, na katerega praviloma
izide ~asopis, dolo~i izdajatelj. Lahko izhaja tudi v obliki revije
ter izide kot dvojna ali izredna {tevilka.

Po sklepu Ob~inskega sveta Ob~ine Radovljica (v nadaljevanju:
ob~inskega sveta) se periodi~nost izhajanja ~asopisa lahko spremeni.

^asopis izhaja v slovenskem jeziku.

5. ~len

V ~asopisu ali njegovi prilogi Ob~ina Radovljica lahko objavlja
svoja uradna obvestila oziroma akte kot Uradne objave.

6. ~len

Izdajatelj lahko deloma ali v celoti prenese izvajanje izdaja-
teljskih opravil za ~asopis na drugo pravno ali fizi~no osebo, 

ki je registrirana za izvajanje dejavnosti raz{irjanja programskih
vsebin v skladu z zakonom (v nadaljevanju: izvajalec izdaja-
teljskih opravil).

Soglasje k prenosu izvajanja izdajateljskih opravil na predlog
izdajatelja da ^asopisni svet.

7. ~len

^asopis je brezpla~en in ga prejmejo vsa gospodinjstva, pravne
osebe in po{tni predali v ob~ini Radovljica.

8. ~len

Na vsakem izvodu ~asopisa morajo biti poleg imena ~asopisa
navedeni {e naslednji podatki:

- ime in sede` izdajatelja ter izvajalca izdajateljskih opravil,
- imena in priimki odgovornega urednika, pomo~nika odgo-

vornega urednika ter ~lanov uredni{tva,
- kontaktni podatki (telefonska {tevilka, e-naslov) odgovornega

urednika,
- ime in sede  ̀tiskarne ter datum natisa in {tevilo tiskanih izvodov,
- rok zaklju~ka redakcije in datum izida naslednje {tevilke.

II. NAMEN IN VSEBINSKA IZHODI[^A

9. ~len

Dejavnost ~asopisa temelji na svobodi izra`anja, nedotakljivosti in
varstvu ~lovekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku
informacij in odprtosti za razli~na mnenja.

10. ~len

^asopis v skladu s svojo programsko zasnovo in z uredni{ko
politiko omogo~a in zagotavlja obve{~anje o delu ob~inskih
organov, ob~inske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov
in zvez, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Ob~ina
Radovljica, ter poro~a o aktualnih dru{tvenih, gospodarskih,
politi~nih, socialnih, kulturnih, okoljskih, {portnih in drugih
dogajanjih v ob~ini.

Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodi{~a za delovanje
~asopisa se podrobneje dolo~ijo s programsko zasnovo, ki jo
sprejme ^asopisni svet na predlog odgovornega urednika.

III. ^ASOPISNI SVET

11. ~len

Ob~inski svet na predlog Komisije za mandatna vpra{anja,
volitve in imenovanja imenuje pet~lanski ^asopisni svet.

Ve~ kot polovica ~lanov ^asopisnega sveta morajo biti ~lani
ob~inskega sveta.

Mandat ~lanov ^asopisnega sveta traja do konstituantne seje
novega ^asopisnega sveta. Najkasneje v treh mesecih od konstitu-
antne seje novega ob~inskega sveta le-ta imenuje nov ^asopisni svet.

Odgovorni urednik in ~lani uredni{tva ne smejo biti ~lani
^asopisnega sveta.

12. ~len

Pristojnosti ^asopisnega sveta, dolo~ene s tem odlokom, so:
- spremljanje in nadziranje izvajanja dolo~il tega odloka,
- sprejem programske zasnove ~asopisa,



- spremljanje in nadziranje uresni~evanja programske zasnove
~asopisa,

- imenovanje in razre{itev odgovornega urednika ~asopisa,
- izdaja soglasja k prenosu izvajanja izdajateljskih opravil za

~asopis,
- izdaja soglasja k dolo~itvi obsega brezpla~nega prostora za

predstavitve v ~asu volilne kampanje za lokalne volitve,
- izdaja soglasja k izidu posebne volilne {tevilke ali priloge

~asopisa ter
- opravljanje drugih nalog na podlagi tega odloka.
^asopisni svet enkrat letno poro~a ob~inskemu svetu o svojem

delu in na podlagi poro~ila odgovornega urednika o uresni~eva-
nju sprejete programske zasnove ter izvajanju uredni{ke politike.

Podrobnej{o organizacijo svojega dela ^asopisni svet uredi s
poslovnikom.

IV. ODGOVORNI UREDNIK, POMO^NIK
ODGOVORNEGA UREDNIKA

13. ~len

^asopis ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razre{uje
^asopisni svet. Pri imenovanju odgovornega urednika se
upo{tevajo pogoji, ki jih dolo~a zakon, in kriterij profesional-
nosti kandidata, kar pomeni ustrezno izobrazbo, reference in
izku{nje z uredni{kega ter novinarskega podro~ja, ter 
poznavanje ob~ine Radovljica.

Predlog za imenovanje odgovornega urednika ^asopisnemu svetu
poda izdajatelj na podlagi izvedenega javnega nate~aja. V primeru, da
izdajatelj skladno s 6. ~lenom tega odloka prenese izdajateljska opra-
vila na izvajalca izdajateljskih opravil, predlog za imenovanje odgo-
vornega urednika ^asopisnemu svetu poda izvajalec izdajateljskih
opravil.

Mandat odgovornega urednika traja {tiri leta, razen v primeru,
da je imenovan na podlagi predloga izvajalca izdajateljskih
opravil. V tem primeru je mandat odgovornega urednika enak
obdobju, za katerega je izbran izvajalec izdajateljskih opravil.

14. ~len

Odgovorni urednik je odgovoren za uresni~evanje programske
zasnove ~asopisa.

V okviru sprejete programske zasnove ~asopisa, novinarskih
standardov in kodeksa odgovorni urednik oblikuje in izvaja
uredni{ko politiko ~asopisa.

Za uresni~evanje sprejete programske zasnove in izvajanje ured-
ni{ke politike je odgovorni urednik odgovoren ^asopisnemu svetu.

^e odgovorni urednik ne uresni~uje programske zasnove
~asopisa oziroma ne izvaja drugih nalog po tem odloku, ga
^asopisni svet lahko razre{i pred iztekom mandata.

15. ~len

Pristojnosti in naloge odgovornega urednika, dolo~ene s tem
odlokom, so:

- uresni~evanje programske zasnove ~asopisa,
- oblikovanje in izvajanje uredni{ke politike ~asopisa,
- imenovanje in vodenje uredni{tva,
- odgovornost za vsako objavljeno informacijo, ~e zakon ne

dolo~a druga~e,
- vsebinsko oblikovanje posamezne {tevilke ~asopisa, priprava in

urejanje novinarskih prispevkov,
- usklajevanje glede rokov in obsega za tehni~no pripravo

posamezne {tevilke ~asopisa,
- skrb za smotrno organizacijo dela,
- povezovanje z dopisniki na terenu,

- zagotavljanje uresni~evanja pravic vseh ob~anov, organizacij in
dru{tev v ob~ini, da v ~asopisu ob enakih mo`nostih objavljajo
svoje prispevke, mnenja in stali{~a,

- skrb, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasno-
vo in z uredni{ko politiko ter s profesionalnimi pravili, merili
in standardi ter z novinarskim kodeksom ob upo{tevanju
dolo~il zakona,

- opravljanje drugih nalog na podlagi tega odloka.
Odgovorni urednik o uresni~evanju sprejete programske za-

snove in izvajanju uredni{ke politike ter o svojem delu najmanj
dvakrat letno poro~a ^asopisnemu svetu.

16. ~len

Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka,
~e ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in o
konkretnih razlogih za zavrnitev dol̀ an obvestiti avtorja prispevka.

V. UREDNI[TVO

17. ~len

Uredni{tvo vodi odgovorni urednik.
Uredni{tvo sestavljajo odgovorni urednik, pomo~nik odgo-

vornega urednika ter pet ~lanov, ki so avtorji novinarskih
prispevkov in jih odgovorni urednik imenuje v roku enega me-
seca po imenovanju odgovornega urednika. Na prvi seji po
imenovanju uredni{tva o tem obvesti ^asopisni svet.

V uredni{tvu lahko sodelujejo tudi drugi avtorji novinarskih
prispevkov.

18. ~len

Pomo~nik odgovornega urednika pomaga odgovornemu ured-
niku pri urejanju in pripravljanju besedil ter skupaj z odgovornim
urednikom ter ~lani uredni{tva oblikuje vsebino posamezne {tevilke.
V primeru odsotnosti ali zadr`anosti po pooblastilu odgovornega
urednika nadome{~a pomo~nik odgovornega urednika.

19. ~len

Odgovorni urednik, pomo~nik odgovornega urednika ter ~lani
uredni{tva in drugi avtorji novinarskih prispevkov so v okviru
sprejete programske zasnove, profesionalnih pravil, meril in stan-
dardov ter novinarskega kodeksa in v skladu s tem odlokom pri
svojem delu neodvisni in samostojni.

20. ~len

Vi{ino nadomestila za delo odgovornega urednika in honorar-
jev za novinarske prispevke se dolo~i s posebnim aktom, ki ga
pripravi in sprejme izdajatelj. V primeru, da izdajatelj skladno s
6. ~lenom tega odloka prenese izdajateljska opravila, ta akt
pripravi in sprejme izvajalec izdajateljskih opravil. Na prvi seji
po sprejemu tega akta se o tem obvesti ^asopisni svet.

Honorirani so novinarski prispevki, ki jih naro~i odgovorni
urednik. Drugi prispevki, objavljeni v ~asopisu, so lahko hono-
rirani in so pora~unani s prihodki poslovanja ~asopisa.



VI. FINANCIRANJE TER FINAN^NO
POSLOVANJE ^ASOPISA

21. ~len

Ob~ina Radovljica zagotavlja izdajanje ~asopisa s sredstvi
ob~inskega prora~una na podlagi letnega finan~nega na~rta in
letnega poro~ila, ki ga predlo`i izdajatelj.

Sredstva za izdajanje ~asopisa se ustvarijo tudi z objavljanjem
oglasnih sporo~il. Cenik oglasnih sporo~il dolo~i izdajatelj. V
primeru, da izdajatelj skladno s 6. ~lenom tega odloka prenese
izdajateljska opravila, ta cenik dolo~i izvajalec izdajateljskih opravil.

22. ~len

Ob~ina Radovljica odgovarja za stro{ke izdajanja ~asopisa le v
okviru sredstev, zagotovljenih v ob~inskem prora~unu.

23. ~len

Iz sredstev za izdajanje ~asopisa so financirani:
- stro{ki opravljanja organizacijsko tehni~nih, administrativnih

in finan~nih opravil,
- materialni stro{ki za delo uredni{tva,
- stro{ki priprave in tiska ~asopisa,
- stro{ki dostave ~asopisa,
- nadomestilo za delo odgovornega urednika, avtorski honorarji,
- drugi stro{ki, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, z ure-

janjem in izdajanjem ~asopisa ter s tr`enjem oglasnega prostora.

24. ~len

Finan~no poslovanje ~asopisa vodi izdajatelj. V primeru, da
izdajatelj skladno s 6. ~lenom tega odloka prenese izdajateljska
opravila, finan~no poslovanje vodi izvajalec izdajateljskih opra-
vil. Nadzor nad finan~nim poslovanjem za sredstva iz
ob~inskega prora~una vodi pristojni organ Ob~ine Radovljica.

VII. OBVEZNOSTI ^ASOPISA V
^ASU VOLILNE KAMPANJE

25. ~len

Organizatorji volilne kampanje oz. posamezni kandidati in liste
kandidatov na lokalnih volitvah imajo v ~asu volilne kampanje
na voljo omejen brezpla~en ~asopisni prostor, ki ga glede na
{tevilo strani ~asopisa ter {tevilo kandidatov in list kandidatov in
v skladu z zakonom o volilni kampanji dolo~i in objavi odgo-
vorni urednik po predhodnem soglasju ^asopisnega sveta.

26. ~len

Ostala volilna oglasna sporo~ila v ~asopisu, ki izide v ~asu
volilne kampanje, se objavi na straneh, namenjenih oglasnim
sporo~ilom, in zara~una na podlagi cenika, ki ga v skladu z
zakonom o volilni kampanji dolo~i in objavi izdajatelj. V
primeru, da izdajatelj skladno s 6. ~lenom tega odloka prenese
izdajateljska opravila, ta cenik dolo~i in objavi izvajalec izda-
jateljskih opravil.

V ~asu volilne kampanje lahko izide posebna volilna {tevilka
ali priloga ~asopisa po predhodnem soglasju ^asopisnega sveta.
Sredstva za posebno volilno {tevilko ali prilogo se zagotovijo s
sklepom ob~inskega sveta.

VIII. KON^NE DOLO^BE

27. ~len

Ta odlok za~ne veljati osmi dan po objavi v De`elnih novicah,
glasilu Ob~ine Radovljica - Uradne objave.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o glasilu
ob~ine Radovljica (DNUO, {t. 3/2000).

[tevilka: 7-1-12/2007
Radovljica, 1.6.2007 Janko S. Stu{ek, l. r.
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