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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ

ZADEVA:

ODLOK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O JAVNEM GLASILU
MENGŠAN – hitri postopek

PRAVNA PODLAGA:

22. člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01
in 8/06).

PRIPRAVLJAVEC:

Urban Kolar, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Urban Kolar

PRILOGI:
1. Predlog Odloka o spremembi Odloka o javnem glasilu Mengšan.
2. Odlok o javnem glasilu Mengšan – izvleček.
OBRAZLOŽITEV:
Ker v Odloku o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/09) ni jasno navedene pravne
podlage, po kateri bi bil odgovorni urednik upravičen do avtorskega honorarja v primeru priprave prispevka,
predlagamo, da se odlok dopolni tako, da bo tudi odgovornemu uredniku omogočeno izplačilo avtorskega
honorarja.
Prvi odstavek 22. člena odloka določa, da so do avtorskega honorarja upravičeni člani uredniškega odbora,
tretji odstavek pa določa, da so do avtorskega honorarja upravičeni tudi ostali avtorji, in sicer po predhodnem
dogovoru z odgovornim urednikom. Glede na navedeno ureditev v tretjem odstavku 22. člena menimo, da so
kot »ostali avtorji« mišljene osebe, ki niso člani uredniškega odbora, niti to ne more biti odgovorni urednik, saj
po logiki stvari njegovo upravičenje v primeru priprave prispevka ne more temeljiti na predhodnem dogovoru s
samim seboj.
Ker menimo, da je odgovorni urednik upravičen tudi do avtorskega honorarja v primeru priprave prispevka
(poleg honorarja, kateri mu pripada na podlagi Sklepa občinskega sveta), predlagamo spremembo oz.
dopolnitev 22. člena tako, da se izplačilo avtorskega honorarja omogoči v primeru, da odgovorni urednik
pripravi prispevek. Ker gre za manjše spremembe oz. dopolnitve, predlagamo sprejem po hitrem postopku.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

FINANČNE POSLEDICE:
Sprejem novega Odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za občinski proračun glede na sedaj veljavni
odlok.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o javnem glasilu
Mengšan.
Franc Jerič
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Marija Kos, direktorica občinske uprave.

Predlog odloka
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je
Občinski svet Občine Mengeš na svoji___. redni seji dne ____________ sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA
O JAVNEM GLASILU MENGŠAN

1. člen
V Odloku o javnem glasilu Mengšan (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 6/09) se v 22. členu spremeni naslov
člena tako, da se glasi: »Avtorski honorarji članov uredniškega odbora in odgovornega urednika«.
V prvem odstavku se v prvem stavku za besedo »odbora« doda besedilo »in odgovorni urednik«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
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