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OBČINA RADOVLJICA 
ŽUPAN 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
 
Datum: 14.3.2018   
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA  
 
 
Zadeva: ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ČASOPISU OBČINE 

RADOVLJICA – SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ČASOPISU OBČINE RADOVLJICA – 
SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalka na seji sodelovala: 

- Manca Šetina Miklič, vodja Kabineta župana. 
 
 
PREDLOG SKLEPOV:  
1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o spremembah Odloka o 
časopisu Občine Radovljica. 
2. Občinski svet Občine Radovljica sprejema predlog Odloka o spremembah Odloka o 
časopisu Občine Radovljica. 
 
 
 
 
            Ciril Globočnik l.r. 

ŽUPAN 
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Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10– odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – 
ZZSDT, 22/16 in 39/16), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)  
in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine 
Radovljica na __. seji dne ______ sprejel 
 

ODLOK 
o spremembah Odloka o časopisu Občine Radovljica 

 
1. člen 

 
V Odloku o časopisu Občine Radovljica (DN UO, št. 76/07) se v šesti alineji 12. člena črta 
beseda »brezplačnega«. 
 

2. člen 
 
25. člen odloka se spremeni, tako da se glasi: 
 »Kandidate za župana in liste kandidatov za občinski svet v časopisu, ki izide v času volilne 
kampanje za lokalne volitve, z novinarskimi prispevki predstavi uredništvo. Obseg 
časopisnega prostora glede na število strani časopisa ter število kandidatov in list kandidatov 
in v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, določi in objavi odgovorni urednik po 
predhodnem soglasju Časopisnega sveta.« 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 26. člena se črta beseda »Ostala«.  
 
V drugem odstavku 26. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 
»Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovi v proračunu občine.« 
 

4. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave. 
 
Številka: 007-1-0012/2007-2 
Datum:  
 

Ciril Globočnik 
ŽUPAN 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 22.2.2018 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O ČASOPISU OBČINE RADOVLJICA 
 
1. Zakonska podlaga 
 
- Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-
D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) (v nadaljevanju ZVRK) 
 
2. Obrazložitev 
 
V petem odstavku 14. člena ZVRK je med drugim določeno, da organi lokalnih skupnosti ne 
smejo financirati volilne kampanje, v drugem odstavku tega člena pa, da je prispevek za 
volilno kampanjo tudi vsak nedenarni prispevek in brezplačna storitev za organizatorje volilne 
kampanje. Brezplačen časopisni prostor za organizatorje volilne kampanje oz. posamezne 
kandidate in liste kandidatov na lokalnih volitvah, kot ga določa Odlok o časopisu Občine 
Radovljica (DN UO, št. 76/07), šteje za prispevek občine za volilno kampanjo. Da to ni 
skladno z drugim odstavkom 14. člena ZVRK, je v enem od svojih revizijskih poročil1 v letu 
2017 ugotovilo tudi Računsko sodišče RS. 
 
Besedilo veljavnega Odloka o časopisu Občine Radovljica je objavljeno na spletni povezavi 
http://www.radovljica.si/act/126. Določbe, povezane z volitvami, so opredeljene v 7. 
poglavju, ki obsega 25. in 26. člen: 
 
»VII. OBVEZNOSTI ČASOPISA V ČASU VOLILNE KAMPANJE 
 

25. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje oz. posamezni kandidati in liste kandidatov na lokalnih 
volitvah imajo v času volilne kampanje na voljo omejen brezplačen časopisni prostor, ki ga 
glede na število strani časopisa ter število kandidatov in list kandidatov in v skladu z zakonom 
o volilni kampanji določi in objavi odgovorni urednik po predhodnem soglasju Časopisnega 
sveta.  
 

                                                 
1Poročilo je objavljeno na spletni strani računskega sodišča na povezavi:  http://www.rs-
rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K1240E0773FFCDD02C12581060048FCE2/$file/Mediji_Trzic.pdf  

http://www.radovljica.si/act/126
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K1240E0773FFCDD02C12581060048FCE2/$file/Mediji_Trzic.pdf
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K1240E0773FFCDD02C12581060048FCE2/$file/Mediji_Trzic.pdf
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26. člen 
 
Ostala volilna oglasna sporočila v časopisu, ki izide v času volilne kampanje, se objavi na 
straneh, namenjenih oglasnim sporočilom, in zaračuna na podlagi cenika, ki ga v skladu z 
zakonom o volilni kampanji določi in objavi izdajatelj. V primeru, da izdajatelj skladno s 6. 
členom tega odloka prenese izdajateljska opravila, ta cenik določi in objavi izvajalec 
izdajateljskih opravil. 
 
V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga časopisa po 
predhodnem soglasju Časopisnega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se 
zagotovijo s sklepom Občinskega sveta.« 
 
2.1  Obrazložitev predlaganih sprememb členov 
 
Zaradi uskladitve odloka z ZVRK so potrebne naslednje spremembe odloka:  
 

1. Ker občina ne sme kriti stroškov oglasov organizatorjev volilne kampanje oz. 
posameznih kandidatov in list kandidatov, predlagamo, da se 25. člen v celoti 
nadomesti z besedilom: 

 
»Kandidate za župana in liste kandidatov za občinski svet v časopisu, ki izide v času volilne 
kampanje za lokalne volitve, z novinarskimi prispevki predstavi uredništvo. Obseg 
časopisnega prostora glede na število strani časopisa ter število kandidatov in list 
kandidatov in v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, določi in objavi odgovorni 
urednik po predhodnem soglasju Časopisnega sveta.« 
 
Predlagana sprememba člena bo omogočila, da so kandidati za župana in liste kandidatov za 
občinski svet v Deželnih novicah predstavljeni z vsebinsko uravnoteženimi in po obsegu 
enakovrednimi novinarskimi prispevki. Takšne predstavitve v občinskem časopisu so 
nedvomno relevantna informacija za bralce oz. volivce. Hkrati so skladne z namenom in 
vsebinskimi izhodišči Deželnih novic, določenih z odlokom, in s sprejeto programsko 
zasnovo.  
 

2. Spremembi 25. člena sledi sprememba v 26. členu, kjer se briše beseda »ostala«, ki se 
navezuje na plačana volilna sporočila. Ker je predlagana ukinitev brezplačnih volilnih 
oglasov, beseda »ostala« ni več potrebna. Predlagano besedilo se tako glasi: 

 
»Volilna oglasna sporočila v časopisu, ki izide v času volilne kampanje, se objavi na 
straneh, namenjenih oglasnim sporočilom, in zaračuna na podlagi cenika, ki ga v skladu z 
zakonom o volilni kampanji določi in objavi izdajatelj.« 
 

3. Zaradi spremembe 25. člena je potrebna uskladitev pristojnosti Časopisnega sveta, 
določenih v 12. členu odloka. V šesti alineji je namreč navedeno, da Časopisni svet 
izdaja soglasje k določitvi obsega brezplačnega prostora za predstavitve v času volilne 
kampanje za lokalne volitve, zato predlagamo, da se beseda »brezplačnega« črta in se 
novo besedilo glasi: 

 
»- izdaja soglasja k določitvi obsega prostora za predstavitve v času volilne kampanje za 
lokalne volitve,« 
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Dodatno spremembo predlagamo zaradi uskladitve z izvajanjem odloka v praksi: 
 

4. V 26. členu je v drugem stavku drugega odstavka določeno, da sredstva za posebno 
volilno številko ali prilogo zagotovi občinski svet s sklepom. To določbo izvajamo 
tako, da občinski svet potrdi namenska sredstva s sprejemom občinskega proračuna. 
Zato predlagamo uskladitev te določbe, tako da v odloku navedemo: 

»Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se zagotovi v proračunu občine.« 
 
2.2  Prikaz predlaganih sprememb členov 

 
12. člen 

 
Pristojnosti Časopisnega sveta, določene s tem odlokom, so:  
- spremljanje in nadziranje izvajanja določil tega odloka,  
- sprejem programske zasnove časopisa, 
- spremljanje in nadziranje uresničevanja programske zasnove časopisa, 
- imenovanje in razrešitev odgovornega urednika časopisa,  
- izdaja soglasja k prenosu izvajanja izdajateljskih opravil za časopis,  
- izdaja soglasja k določitvi obsega brezplačnega prostora za predstavitve v času volilne 

kampanje za lokalne volitve,  
- izdaja soglasja k izidu posebne volilne številke ali priloge časopisa ter 
- opravljanje drugih nalog na podlagi tega odloka. 
 
Časopisni svet enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojem delu in na podlagi poročila 
odgovornega urednika o uresničevanju sprejete programske zasnove ter izvajanju uredniške 
politike. 
 
Podrobnejšo organizacijo svojega dela Časopisni svet uredi s poslovnikom. 
 

--- 
 

VII. OBVEZNOSTI ČASOPISA V ČASU VOLILNE KAMPANJE 
 

25. člen 
 
Organizatorji volilne kampanje oz. posamezni kandidati in liste kandidatov na lokalnih 
volitvah imajo v času volilne kampanje na voljo omejen brezplačen časopisni prostor, ki ga 
glede na število strani časopisa ter število kandidatov in list kandidatov in v skladu z zakonom 
o volilni kampanji določi in objavi odgovorni urednik po predhodnem soglasju Časopisnega 
sveta.  
 
Kandidate za župana in liste kandidatov za občinski svet v časopisu, ki izide v času 
volilne kampanje za lokalne volitve, z novinarskimi prispevki predstavi uredništvo. 
Obseg časopisnega prostora glede na število strani časopisa ter število kandidatov in list 
kandidatov in v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, določi in objavi 
odgovorni urednik po predhodnem soglasju Časopisnega sveta. 
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26. člen 
 
Ostala Volilna oglasna sporočila v časopisu, ki izide v času volilne kampanje, se objavi na 
straneh, namenjenih oglasnim sporočilom, in zaračuna na podlagi cenika, ki ga v skladu z 
zakonom o volilni kampanji določi in objavi izdajatelj. V primeru, da izdajatelj skladno s 6. 
členom tega odloka prenese izdajateljska opravila, ta cenik določi in objavi izvajalec 
izdajateljskih opravil. 
 
V času volilne kampanje lahko izide posebna volilna številka ali priloga časopisa po 
predhodnem soglasju Časopisnega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se 
zagotovijo s sklepom Občinskega sveta. Sredstva za posebno volilno številko ali prilogo se 
zagotovi v proračunu občine. 
 
2.3  Obrazložitev predlaganega postopka sprejemanja 
 
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka in spremembe določb zaradi uskladitve z 
zakonom, predlagamo, da občinski svet Odlok o spremembah Odloka o časopisu Občine 
Radovljica skladno z 98. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica sprejme po 
skrajšanem postopku.  
 
3. Finančne posledice 
 
Sredstva za posebno volilno številko so bila v okvirni višini zagotovljena s spremembo 
proračuna za leto 2018. Če bo k izidu posebne volilne številke izdano predhodno soglasje 
Časopisnega sveta, bo, upoštevajoč že pridobljeno ponudbo v višini 3345,23 evra, na 
proračunski postavki 40107 Občinski časopis treba zagotoviti še približno 500 evrov. 
 
 

 
 
 
 

Manca Šetina Miklič l.r. 
Vodja Kabineta župana 
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