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Na podlaqi 12. tlena Zakona o mediiil 0Jr. l. RS, 5t. 110/2006-UPBI, 36 / 200&ZPOnK-1,
77 /2010-ZSFCJA,90/2010 Odl.US: Ul-95/09-14,Up-419/09-15) n 87 /11 ter 11. in 74. tlena
Statuta Obdine Sempeter-Vrtojba (Jr. l. RS, !t. 88/04, 74/05, 132/06 n 94/09) je Obdinski svet
Obdrne Sempeter-Vttojba na 12. redni seii dne 24. I l. 2ol 1 spreiel

O D L O  K

o ustanovitvi in izdajanju iavnega glasila Obdine Sempeter-Vrtojba

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

S tem Odlokom se ustanavlia n .uaejz- izdzjmle javnega glasila Obdine Sempeter-Vrtojba (v
nadaljevanju glasilo).

2. Elen

Do spremembe imena se jarmo glasilo imenuje Glasilo Obdine Sempeter-Vtojba. Zz dolotltev
imena glasila se bo razpisal javni natet\. Po zakljudku javnegz nztedaja bo o predlaganih imenih
odlocil Obdinski svet Obdine Sempetet-Vttoiba s sklepom.

3.dlen

Ustanoviteli n izdajzte\ glasila je Obdina Sempeter-Vrtojba, ki z dnem uveljavitve tega odloka
ptellzem^ vse izdajateliske pmvice, v skladu z zakonom in s tem odlokom. Odgovorna oseba
izd\rtellz je L.upan.

4. ilen

Sedei glasila je na Obdini Sempeter-Vttojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Sempetet pri Gonci.

f,. cren

Glastlo bhtja v slovenskem jeziku in se uvrdia v informativni petiodidni usk.

Glasilo praviloma izide Stirilrat letno, lahko pa izide tudi dvoina ali izredna Stevilka.

Glasilo je brezpladno in ga prejme)o vsa gospodinjstva v Obiini Sempeter-Vrtojba.

Naklada glasiJa je 2500 izvodov.

Giasilo se po izidu v tiskani obliki objavi tudi v elektronski obliki na uradni spletni stani Obdine
Sempeter-Vrtoiba.
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6. dlen

Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni 5e naslednji podatki:

- ime in sedeL izdzjatella glasla,

- krai in datum izdaje ter dtevilka glasila,

- ime in sedei tiskarne tet naklada,

- rme in priimek odgovornega urednika ter ilanov uredmikega odbora,

- podatki o vpisu v razvid medijev.

II. GI.A\TNI NAMEN IN CILTI

7. ilen

Glasilo se ustanovi n izdajz z flamenom obveiianja obtanov o delu obtinskega sveta, iupana,

obiinske uprave in drugih organov Obiine Sempeter-Vnojba, o delu krajevmh odbotov, iavnih
zavodov, javnih podjetij, skladov, dmitev, drug1h pravmh in fiziinih oseb, ter z namenom

porotanja o aktualnih gospodarskih, politiinih, socialnih, kultumih, druiabnih, Sportnih rn ostalih

dogajanjih.

V glasilu se objavljajo tudi javne obiave rn obvestila, za katete m s ptedpisi doloien drugaien

natin objave, ter pdspevki obiarlov, politiinth skupin, polidtnih stank in podobno.

Cilj glasiJa je objavljanje celovitih informacrj tet mnenj o vseh po&oijih Livllenia n dela v obiini.

8. ilen

Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi uralania, nedotakljivosti in vatstr.'u ilovekove

osebnosti in dostojanswa, na svobodnem ptetoku informacii in odprtosti zz lozhtna mnerri^,

prepfltaflia in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika rn uredniSkega odbora ter

avtotjev besedil pri ustvarjanju programsklh vsebin.

III. UREDNISTVO GLASII.A

9. ilen

Glasilo ureja uredniitvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni utednik in S-ilanski urednidkr odbor.

Utedni5ki odbot

10. tlen

Glasilo ure]a uredniskr odbor, ki Steje pet dlanov. Clane uredniikega odbota sveta imenuje

obiinski svet na ptedlog l(omisije za mandztnz Wfaianja, voliffe in imenovania, za mandttno

dobo, ki je enaka mandatni dobi dlanov obiinskega sveta. Ptedlagatelji ilanov uedniikega odbora

so ilani obdinskega sveta in zainteresirana iavnost. Zainteresirano javnost se obvesti z objavo.

Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Sempete. pri Gorici, tel.: 05 / 335 - 1000, faks: 05 / 335 - 1007'
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Iz vsake politiine stranke ali liste je lahko v uredni5kem odbonr le po en predstavnik, t^zet \
primeru, ko je poLitiinih strank ali list, zastopanih v obiinskem sve fu, mani kot 5.
Ptogram-sko in vsebinsko usmeritev ter n^dzot nad, izva1anjetn progtama optavlja Obdnsl:r svct
Obiine Sempeter Vrtojba.

I{omisija za mandataa r.pradanja, voliwe in imenovanja lahko ptedlaga razreiitev posameznega
dlana uredniSkega odbota, ie s svojim delom ne delule v skladu s programsko zasnovo in
uredruiko politiko glasila.

11.  i len

UredruSkr odbor obJikuje progamsko zasnovo glasila, kateto potdi Obdinski svet.

Claru uredruSkega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredni5ke poltike pd
svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniikr odbor se sestaja na sejah, kr jih po potrebi
sklicuje in vodi odgovorni uednik.

Naloge uredni5kega odbota so:

- obhkuje progtamsko zasnovo glasila in jo ptedlaga v potrditev Obiinskemu svetu,

- skrbi in odgovarja za uresniievanje ptogtamske zasnove glasila,

- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanadajo na utejanje in rzdajanje glastla,

- plptavljajo novinatske prispevke za objavo v glasilu,

- obravnava finandna in dn-rga l'praianja v zvezi z glastlon;',

- obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajar\a n nzitlanla. glastla.

Odgovomi utednik

13. ilen

Odgovorni wednik opravlja svoje delo nepoklicno. Poleg sploinrh pogojev mora izpolnjevati ie

pogo)e iz 19. ilena Zakora o medijih. Imenuje ga Obiinski svet Obirne Sempetet-Vttojba na
ptedlog I(omisij e za r}i,andatl]'a rpraianja, volitve in imenovanja. Predlagatelji odgovornega
urednika so dlani obiinskega sveta in zainteresirana javnost. Zaintetesirano javnost se obvesL z
objavo.

Odgovorni urednik ne mote biti funkcionar politrine sttanke. Odgovorni urednik 1e za izvajanje

sprejete uredruSke pol.rtike odgovoten obiinskemu svetu, ki mu najmanj enktat letno poroia o
svojem delu.

I{omisija za mandatna r.ptaianja, volitve in imenovanja lahko predlaga tazreiitev odgovotnega
urednika, ie s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredruSko politilio

slasila.

Trg Ivana Roba 3 a, 5290 Sempeter pri Godci, tel.: 05 / 335 ' 1000, faks: 05 / 335 - 1007,
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14. dlen

Naloge odgovornega urednika so:

- vodi wedruSki odbot,

- odgovatla za wesniievanje uedniike politrke,

- zagotzvlla tedno izhalanje glzstla,

- naroia, priptavlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastalanja glasila,

- angaLia zaposlene v obdinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, skladrh, in druitvih za
ptipravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pd nastajanju glasila,

- priprava lemega finandnega nzttz za izdajartle glastla,

- pripravlja porotllo o teallzzciji letnega ptograma za preteklo leto,

- izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagr zakona tet skrbi za izvajan)e kodeksa
novinarske poklicne etike.

Odgovorni utednik sme zavrniti objavo posamezflega ptispevka, ie ta ni v skladu s programsko
zasnovo, vendar ie o tem in konkretnih :ra,zLogJh, z^ zzvrnjtev dolian pisno obvestitl avtorja
pnspevka in tlane uedni5kega odbota in to najkasneje pred izidom Stevilke glastlz, za kateto je bil
prispevek izdelan.

15. ilen

Avtorji ptispevkov odgovariajo za vetodostojnost vsebine prispevkov. Obiavlieni prispevki
motaj o biti avtorizirani.

Odgovorni urednik se lahko dogovoti z zvtotlem za pl^tllo honorzria za pdspevek, kr ga

odgovomi urednik narodi in objavi. Viiino avtotskjh honoralev doloii iupan s sklepom.

IV. VIRI IN NAEIN FINANCIRANTA

16. ilen

Obtina Sempetet-Vtto jba zagotavlja gmome in dmge pogoje za redno ndaiznie glasila s sredstvi

obiinskega proraiuna na podlagi letnega finaninega naitta, lr ga pdpravi odgovomi urednik.

Stedstva za izdzlarrle glasila se lahko zagotavljajo tudi s pnhodkr od oglasnih in drugih sporodil in

vsebin, ki jth izvajzlec lahko tZi, vendat najved do 3070 obsega glasila in ne na naslovni strani

glasila. Cene oglaievanja doloii uredniiki odbot na predlog odgovornega urednika.

Glasilo sme izhajati samo v okvrru zagotovljenih stedstev.

17. ilen

Opravljanje posameznih tehniinih, stokovnih ali otganizacijskih opravil povezanih z izdzianjem

glasila se lahko naroii zwnanjin izvalalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
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18. tlen

O&edbodajalec finandnega poslovanja v okviru spreietih promiunskih sredstev je iupan.

v. oBJAVA PRTSPEVKOV V CASU VOLTLNE KAMPANJE

19. ilen

Orgzrizztoqi volilne kampanje lahko v dasu volilne kampanie, ki ga doloia zakon, ta voljo po 1/z

stani formata A4 brezpladno za predstavitev kandidatov za Ltpanz h list. Obvestila, ki ptesegajo
ta obseg se pladujejo v skladu s cenikom zt teHamte oglase in obvestila.

Odgovomi urednik mon zagotowiti vsem organizatorjem enake pogoie za objwllanje.

\rI. PREHODNE INKONENEDOLOEBE

20. dlen

Izdajatelj glasila ie dolian pred zaietkom bdzjaqa prijaviti javno glasilo ptistojnemu otganu
zatzdi vprsr v nzvid medijev, prav tako je doDan ptistojni organ obveidati o vseh sptemembah.

21. dlen

UredniSki odbor in odgovomi utednik morata bitj imenovana najkasneie v toku 60 dni po
uveliavitri tega odloka.

22. tlert

Ta odiok zaine veljati naslednji dan po obiavi v Uradnem listu Republike Sloveniie.

Stevilka: 01 1 01-2 6 / 2011 -4

Sempeter pri Corid,24. 11. 2071
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