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Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 

110/06-UPB1 s sprem.) in 15. člena Statuta Občine Grad 

(Uradne objave Občine Grad št. 1/2017) je Občinski svet 

Občine Grad na 23. redni seji, dne 29.6.2017 sprejel 

 

O D L O K 

o javnem glasilu Občine Grad  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine 

Grad. 

 

2. člen 

 

Ime javnega glasila je »Občina Grad – Informativno 

glasilo« in je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za 

kulturo Republike Slovenije. 

 

Ustanovitelj in izdajatelj javnega glasila je Občina Grad.   

 

Sedež glasila je Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad. 

 

3. člen 

 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in je namenjeno 

občanom Občine Grad. 

 

Glasilo praviloma izhaja vsake štiri mesece.  

 

V času pred lokalnimi volitvami, volitvami v državni zbor, 

volitvami v evropski parlament, izvedbo referenduma ali 

ob drugih izrednih dogodkih lahko izide tudi razširjena, 

dvojna ali izredna številka, o čemer odloči uredniški odbor 

v skladu z zagotovljenimi finančnimi sredstvi. 

 

4. člen 

 

Sestavni del glasila so tudi »Uradne objave Občine Grad«, 

v katerem se objavljajo splošni in drugi akti organov 

Občine Grad. 

 

5. člen 

 

Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v 

Občini Grad, Narodna in univerzitetna knjižnica prejme 

število izvodov v skladu z zakonom, ki ureja obvezne 

izvode publikacij. Glasilo v elektronski obliki se objavi na 

spletni strani Občine Grad. 

 

Na vsakem izvodu glasila morajo biti navedeni, poleg 

imena glasila, še naslednji podatki: 

- ime in sedež izdajatelja, 

- imena in priimki članov uredniškega odbora, 

- ime in priimek lektorja, 

- ime in sedež tiskarne, 

- število tiskanih izvodov, 

- mesec in leto natisa. 

 

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA 

 

6. člen 

 

Glasilo, v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško 

politiko, omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o 

dogajanju v Občini Grad, obenem pa je informator ter 

prostor objav, razpisov in drugih vsebin. 

 

7. člen 

 

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij 

z vseh področij družbenega življenja in dela v občini 

uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje. 

 

III. PROGRAMSKA ZASNOVA 

 

8. člen 

 

Programska vsebina temelji na svobodi izražanja, 

nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in 

dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in 

odprtosti za različna mnenja, prepričanja in različne 

vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in 

uredništva pri ustvarjanju programskih vsebin. 

 

9. člen 

 

Glasilo informira javnost o dogajanju na vseh področjih 

življenja in dela v občini, s poudarkom na aktualnih temah, 

in sicer o: 

- delovanju organov občine, 

- delovanju javnih zavodov, podjetij in drugih 

izvajalcev javnih služb na različnih področjih, 

- delovanju podjetij, organizacij in posameznikov,
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- delovanju društev in drugih oblik združevanja 

občanov na različnih področjih, 

- razvoju in perspektivah gospodarstva in drugih 

dejavnosti, 

- kulturni in naravni dediščini, zgodovinskih 

dogodkih in osebnostih, ki so ali še  zaznamujejo 

občino, 

- dogodkih in prireditvah v občini, 

- mnenjih, pobudah, vprašanjih bralcev. 

Glasilo prav tako pokriva področja, kot so: 

- okolje in prostor, 

- kmetijstvo in gozdarstvo, 

- izobraževanje, 

- zdravje, 

- šport in rekreacija. 

 

10. člen 

 

Avtorji prispevkov so lahko občani in druge fizične osebe, 

predstavniki organov občine, društev, javnih zavodov, 

podjetij in drugih organizacij na različnih področjih. 

 

IV. UREDNIŠKI ODBOR 

 

11. člen 

 

Člane uredniškega odbora imenuje občinski svet na 

predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja. Kandidati morajo biti občani Občine Grad. 

Glasilo ima odgovornega urednika in štiri člane, od 

katerega je vsaj en član iz občinske uprave Občine Grad.  

 

12. člen 

 

Mandat članov uredniškega odbora traja štiri leta. Po 

preteku mandata so lahko ponovno imenovani. 

 

Član uredniškega odbora je lahko razrešen pred iztekom 

mandata, če opravlja svoje delo v nasprotju z zakonom, 

programsko zasnovo ali tem odlokom. 

 

Član uredniškega odbora lahko tudi sam odstopi.  

 

V kolikor se imenuje nadomestnega člana uredniškega 

odbora se le-tega imenuje za preostanek mandatne dobe 

uredniškega odbora. 

O razrešitvi odloča organ, pristojen za imenovanje 

uredniškega odbora. 

 

13. člen 

 

Seje uredniškega odbora sklicuje in vodi odgovorni 

urednik na svojo pobudo ali na pobudo večine članov 

uredniškega odbora, obvezno pa pred izdajo posamezne 

številke. Vsebino sestanka povzema zapisnik in lista 

prisotnosti, ki predstavljata osnovo za izplačilo sejnin. 

 

14. člen 

 

Odgovorni urednik ter člani uredniškega odbora so v 

okviru določene programske zasnove in kodeksa 

novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samostojni, 

pri čemer morajo spoštovati določbe zakona. 

 

15. člen 

 

Presojanje o objavi posameznega prispevka je v 

pristojnosti odgovornega urednika in članov uredniškega 

odbora.  

Anonimnih prispevkov (brez podpisa in naslova) se ne 

objavlja.  

Zavrne se tudi objava prispevka na podlagi presoje, da so 

v prispevku zapisane trditve ali sodbe, ki so nepreverjene, 

neutemeljene ali žaljive za osebe ali organe oziroma 

organizacije, na katere se nanašajo. Prav tako se lahko 

zavrne tudi prispevek, če je v nasprotju s programsko 

zasnovo glasila.  

O zavrnitvi posameznega prispevka in o razlogih za 

zavrnitev je po obravnavi na seji uredniškega odbora 

potrebno obvestiti avtorja. 

 

16. člen 

 

Člani uradniškega odbora so upravičeni do nagrade za 

njihovo delo v obliki sejnine v skladu pravilnikom, ki ureja 

področje plač občinskih funkcionarjev in nagrad članov 

delovnih teles in članov drugih občinskih organov.  

 

Avtorji prispevkov niso upravičeni do honorarjev.  

 

17. člen 

 

Uredniški odbor ima naslednje naloge in pristojnosti: 

- določa okvirni obseg glasila, namenjen 

posameznim programskim vsebinam,  

- uresničuje programsko zasnovo, 

- zagotavlja objavljanje resničnih, objektivnih in 

celovitih informacij in skrbi za pluralnost 

obveščanja, 

- zagotavlja enakopravnost pri objavljanju 

prispevkov strank, neodvisnih list in drugih 

prispevkov s politično vsebino in prispevkov v 

času volilne kampanje, 

- poroča občinskemu svetu o svojem delu na 

njegovo zahtevo, najmanj pa enkrat letno, 

- odloča o izidu razširjene, dvojne ali izredne 

številke, 
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- obravnavanje vseh sprememb v zvezi z 

izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in 

razširjanja. 

 

18. člen 

 

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki 

izpolnjuje pogoje zapisane v zakonu. 

 

Odgovorni urednik ima naslednje pristojnosti: 

- sklicuje in vodi seje uredniškega odbora, 

- odgovarja za uresničevanje programske zasnove, 

- naroča, pripravlja, zbira prispevke in ureja glasilo, 

- skrbi za uresničevanje drugih obveznosti in pravic 

v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev, 

- odgovarja za objavljene informacije, 

- skrbi za smotrno organizacijo dela uredniškega 

odbora, 

- s pristojnim delavcem občinske uprave sodeluje 

pri pripravi razpisa za izbor zunanjih izvajalcev – 

lektorja, grafičnega oblikovalca, tiskarja, 

- občinskemu svetu enkrat letno posreduje poročilo 

o delovanju uredniškega odbora. 

 

Za svoje delo in delo uredniškega odbora je odgovoren 

občinskemu svetu. 

 

19. člen 

 

Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti 

enega izmed članov uredniškega odbora za opravljanje 

nalog iz svoje pristojnosti. 

 

V. IZDANJANJE GLASILA 

 

20. člen 

 

Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali 

organizacijski opravil povezanih z glasilom se lahko naroči 

zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene 

pogodbo. 

 

Zunanji izvajalec zagotavlja: 

- lektoriranje, 

- tisk in grafično pripravo ter 

- odpošiljanje. 

 

VI. NAČIN FINANCIRANJA 

 

21. člen 

 

Letni finančni načrt za izdajanje glasila sprejme občinski 

svet na predlog župana, ki o njem predhodno pridobi 

mnenje odgovornega urednika. 

Viri financiranja so proračunska sredstva Občine Grad.  

Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev. 

 

VII. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI 

 

22. člen 

 

Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, 

imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo 

določen brezplačni prostor, ki ga glede na število strani 

glasila ter število strank določi uredniški odbor.  

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

23. člen 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Grad 

(Uradni list RS, št. 113/2000). 

 

24. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih 

objavah Občine Grad. 

 

Številka: 030-0001/2017  Cvetka Ficko, l.r. 

Grad, 29.6.2017   županja 

 


