ODLOK
O JAVNEM GLASILU MENGŠAN*

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem odlokom se urejajo izdajanje javnega glasila občine Mengeš, ki ga je ustanovila Krajevna skupnost
Mengeš s sklepom skupščine z dne 19.10.1993, ter druge zadeve, ki so pomembne za izdajanje javnega
glasila.
2. člen
Ime javnega glasila je »Mengšan« (v nadaljnjem besedilu: glasilo).

3. člen
(izdajatelj)
(1) Izdajatelj glasila je Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj).
(2) Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi odgovornost za njeno izvajanje.
(3) Dejavnost izdajatelja lahko obsega tudi ustvarjanje oziroma produkcijo programskih vsebin.

4. člen
(sedež glasila)
Sedež glasila je sedež izdajatelja.
5.

člen
(žig)

Glasilo ima žig okrogle oblike premera 32 mm z besedilom: MENGŠAN, GLASILO OBČINE MENGEŠ.

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
6. člen
(glavni namen in cilji glasila)
(1) Glasilo je osrednji nosilec informacij o dogajanju v Občini Mengeš, ki obvešča javnost oziroma občane
Občine Mengeš o življenju in delu v občini.
Glasilo obvešča:
- o delovanju organov Občine Mengeš,
- o prireditvah, ki jih organizira Občina Mengeš (proslave, odprtja objektov, podelitve občinskih priznanj, itd),
- o kulturnih, športnih in drugih prireditvah v Občini Mengeš,
- o delovanju javnih zavodov, društev in drugih organizacij civilne družbe,

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

- o dogajanju na področju gospodarstva,
- o dogajanju na področju ekologije,
- o drugih področjih javnega življenja v občini in
- o dosežkih in pomembnejših dogodkih v življenju prebivalcev Občine Mengeš.
(2) Glasilo mora posredovati tudi informacije, ki so povezane z drugimi občinami ali s širšim slovenskim
prostorom in so ali bodo pomembno vplivale na življenje v Občini Mengeš, in ostale informacije, določene z
zakonom.
III. IZHAJANJE GLASILA
7. člen
(jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
(zvrst in časovni interval razširjanja)
(1) Glasilo izhaja mesečno, in sicer do 15. v mesecu, razen meseca avgusta, ko ne izide.
(2) Po obliki je glasilo revija v A-4 formatu. Glasilo ima od 32 do 40 strani, razen če odgovorni urednik
predlaga drugače.
(3) Na predlog odgovornega urednika lahko glasilo izide kot izredna ali kot dvojna številka.

9. člen
(način in območje razširjanja glasila)
(1) Glasilo brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Mengeš, pravne osebe in samostojni podjetniki s
sedežem v Občini Mengeš, ter sosednje občine.

IV. VIRI IN NAMEN FINANCIRANJA GLASILA
10. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so:
- proračunska sredstva, ki jih izdajatelj opredeli v proračunu Občine Mengeš,
- prihodki od oglaševalskih sporočil,
- drugi prihodki.
11. člen
(namen financiranja)
(1) Sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za:
- stroške priprave in tiskanja glasila,
- stroške dostave glasila,
- materialne stroške uredništva,
- avtorske honorarje,
- druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem ter z urejanjem in izdajanjem glasila.

(2) Sredstva v okviru koledarskega leta znotraj posameznih postavk iz tretje, četrte in pete alineje prvega
odstavka tega člena razporeja odgovorni urednik.
(3) Razporeditev sredstev odgovornemu uredniku potrdi uredniški svet.
(4) Finančno poslovanje glasila vodi finančna služba Občine Mengeš.
(5) Odredbodajalec za izplačila v zvezi z glasilom je župan.
V. UREDNIŠKI SVET IN UREDNIŠTVO GLASILA
12. člen
(uredniški svet)
(1) Delo odgovornega urednika in izdajanje glasila tekoče spremlja uredniški svet, ki je sestavljen iz vodij
svetniških skupin.
(2) V skladu s prvim odstavkom tega člena uredniški svet posebej spremlja porabo proračunskih sredstev,
namenjenih za izdajanje glasila, uresničevanje programske zasnove, na podlagi katere je bil izbran odgovorni
urednik, ter z odgovornim urednikom razpravlja o morebitnih pritožbah v zvezi z njegovim delom in o drugih
vprašanjih, ki so v zvezi z glasilom postavljena na sejah občinskega sveta ali v javnosti.
(3) Uredniški svet na predlog odgovornega urednika odloča tudi o povečanem obsegu posamezne številke
glasila.
(4) Prvi sestanek uredniškega sveta skliče župan ali po njegovem pooblastilu vodja ene od svetniških skupin.
13. člen
(uredništvo)
(1) Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljata odgovorni urednik in uredniški odbor.
(2) Naslov uredništva glasila je Slovenska cesta 30, Mengeš.
14. člen
(odgovorni urednik)
Glasilo ima odgovornega urednika, ki se ga imenuje za obdobje petih let.
15. člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje pogoje, določene v 19. členu Zakona
o medijih in ni član predstavniških organov lokalne samouprave.
16. člen
(postopek imenovanja odgovornega urednika)
(1) Najkasneje 90 dni pred prenehanjem mandata odgovornemu uredniku Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa občinskemu svetu posreduje predlog
za imenovanje novega odgovornega urednika.

(2) Javni razpis, ki ga pripravi in izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, se objavi
v glasilu, na spletni strani izdajatelja in z najavo in povezavo na spletno stran izdajatelja v najmanj enem
splošno razširjenem dnevno tiskanem mediju.
(3) Odgovornega urednika imenuje občinski svet z navadno večino glasov.
17. člen
(razrešitev odgovornega urednika)
(1) Če odgovorni urednik ne deluje skladno s tem odlokom oziroma skladno s sprejeto programsko zasnovo,
ga uredniški svet najprej opomni. Če odgovorni urednik še vedno ne deluje skladno s tem odlokom oziroma
sprejeto programsko zasnovo, uredniški svet predlaga občinskemu svetu, da ga razreši.
(2) Če občinski svet sprejme sklep o razrešitvi odgovornega urednika v sklepu odredi tudi, da se pripravi in
izvede nov javni razpis za novega odgovornega urednika.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi, če odgovorni urednik ne zagotovi izhajanja in
obsega glasila v skladu z 8. členom tega odloka.
(4) V primeru razrešitve ali odstopa odgovornega urednika le-ta opravlja uredniško funkcijo do imenovanja
novega odgovornega urednika. V primeru, da ne želi opravljati uredniške funkcije, do imenovanja novega
odgovornega urednika opravlja to funkcijo uredniški svet.
18. člen
(naloge odgovornega urednika)
Odgovorni urednik:
- vodi uredniški odbor,
- občinskemu svetu predlaga v sprejem programsko zasnovo glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- zagotavlja lektoriranje člankov in drugih prispevkov, objavljenih v glasilu,
- izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila,
- je odgovoren za uresničevanje uredniške politike v skladu s sprejeto programsko zasnovo,
- odgovarja za vsako objavljeno informacijo,
- mora o svojem delu in načrtih, enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu na seji, na kateri občinski
svet obravnava smernice za pripravo proračuna za naslednje leto.
19. člen
(uredniški odbor)
(1) Člane uredniškega odbora imenuje odgovorni urednik. Uredniški odbor šteje največ 6 članov. Mandat
članov uredniškega odbora je vezan na mandat odgovornega urednika.
(2) V primeru, ko odgovorni urednik, ki je bil razrešen ali je odstopil, ne želi opravljati svoje funkcije do
imenovanja novega odgovornega urednika, uredniški odbor ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega
člena, opravlja svoje naloge do imenovanja novega odgovornega urednika
(3) Odgovorni urednik izmed članov uredniškega odbora imenuje svojega namestnika, ki v primeru njegove
odsotnosti oziroma začasne nezmožnosti opravljanja njegove funkcije, opravlja funkcijo odgovornega
urednika.
(4) Ob imenovanju odgovorni urednik člane uredniškega odbora seznani s programsko zasnovo glasila in
profesionalnimi kodeksi. Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške
politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.

20. člen
(naloge uredniškega odbora)
Uredniški odbor skrbi za programske vsebine (vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge informacije) in
avtorska dela, vse z namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti
ter množičnega komuniciranja.
21. člen
(delovanje uredniškega odbora)
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila, sklicuje in
vodi odgovorni urednik.
22. člen
(avtorski honorarji članov uredniškega odbora in odgovornega urednika)
(1) Člani uredniškega odbora in odgovorni urednik so v primeru priprave prispevkov upravičeni do avtorskih
honorarjev, ki se izplačujejo iz proračuna Občine Mengeš. Višino avtorskih honorarjev določi uredniški svet
enkrat letno, na predlog odgovornega urednika.
(2) Vsebina in dolžina njihovih prispevkov je vnaprej dogovorjena z odgovornim urednikom.
(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi za pripravo prispevkov ostalih
avtorjev, po predhodnem dogovoru z odgovornim urednikom.

VI. OBJAVLJANJE PRISPEVKOV IN OGLAŠEVANJE
23. člen
(odločitev za ne objavo prispevka)
(1) Odgovorni urednik lahko odkloni objavo prispevka le v primerih in ob pogojih, kot to določa Zakon o
medijih, ter v primeru kršitve kodeksa poklicne novinarske etike in če prispevek ni v skladu s programsko
zasnovo glasila.
(2) O zadržani objavi in razlogih zanjo je odgovorni urednik dolžan pisno obvestiti avtorja pred izidom številke,
za katero je avtor namenil prispevek.
(3) Če avtor vztraja pri objavi prispevka, ga odgovorni urednik lahko objavi, vendar s pripisom, da avtor ne
izraža stališča uredništva glasila.
24. člen
(avtorstvo)
(1) Vsi prispevki, članki, poročila ali sporočila, objavljeni v glasilu, morajo biti podpisani. Brez podpisa avtorja
so lahko objavljeni le reklamni oziroma promocijski članki o gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih ali
obrtnikih ter zasebnih zavodih, vendar morajo biti imena, priimki in naslovi avtorjev odgovornemu uredniku na
voljo.
(2) Honorirani prispevki, postanejo last glasila.
25. člen
(oglaševalske vsebine)

(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi, objave in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju:
oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.
(2) Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
- brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih in športnih prireditev in dobrodelnih akcij ter
drugih prireditev, katerih organizatorji so društva s sedežem v občini Mengeš in Občina Mengeš, ter
organizacije civilne družbe.
- brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, ki jih
v javnem interesu organizirajo posamezniki in organizacije s sedežem oziroma bivališčem v občini
Mengeš ali pa vključujejo v veliki meri občane občine Mengeš.
26. člen
(čas volilne kampanje)
Za čas volilne kampanje se šteje čas, določen z zakonom, ki ureja volilno kampanjo.
27. člen
(brezplačne objave)
(1) V času volilne kampanje in ob razpisu volitev ali referenduma mora glasilo del prostora nameniti za
predstavitev kandidatov in kandidatnih list, oziroma za predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju.
(2) Pravila za brezplačne objave v času volilne kampanje morajo biti objavljena v glasilu najkasneje 60 dni
pred začetkom volilne kampanje. V primeru, da v tem času ni predviden reden izid glasila, je potrebno pravila
objaviti na oglasni deski in spletni strani Občine Mengeš ter jih posredovati vsem organizatorjem volilne
kampanje
(3) Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka v skladu z ustreznim zakonom sprejme izdajatelj
glede na število kandidatov oziroma list.
(4) Pravila iz tretjega odstavka tega člena morajo biti takšna, da zagotavljajo enakopravnost kandidatov in
kandidatnih list.
28. člen
(plačane objave)
Če želi organizator volilne kampanje v glasilu objaviti poleg predstavitev iz prejšnjega člena dodatna sporočila,
je to oglas v velikosti največ ene strani, ki se ob upoštevanju četrtega odstavka prejšnjega člena uvrsti na
strani, namenjene za plačane objave, razpise in oglase ter se zaračuna po veljavnem ceniku.
29. člen
(obseg oglasov)
V posamezni številki glasila je lahko največ pet strani oglasov, praviloma druga, predzadnja in zadnja stran ter
dve notranji strani.
30. člen
(zbiranje zahval)
(1) Zahvale se praviloma zbirajo na Občini Mengeš, kjer opravljajo tehnično-administrativno pomoč.

(2) Zahvale (zahvale ob smrti občana, ob nesebični finančni in materialni pomoči občanov, organizacij ali
društev s sedežem v Občini Mengeš, v primeru naravnih in drugih nesrečah ter ob drugih izrednih dogodkih)
do velikosti 1/6 strani so brezplačne. Razlika v velikosti zahvale, ki presega 1/6 strani, se zaračunava po
veljavnem ceniku.
(3) Zahvale je potrebno na dan oddaje prispevkov oddati odgovornemu uredniku.
31. člen
(mali oglasi)
Mali oglasi nekomercialne narave do 17 besed so brezplačni.
32. člen
(cenik)
Cene oglaševanja na predlog uredniškega sveta potrdi občinski svet.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Imenovani odgovorni urednik opravlja svojo funkcijo do poteka mandata.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št.: 9/05).
35. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

OBČINA MENGEŠ
Občinski Svet
Župan
Franc JERIČ
*Neuradno prečiščeno besedilo, ki zajema Odlok o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 6/09) in Odlok o spremembi odloka o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/12).

