URADNI VESTNIK
OBČINE LUKOVICA
LUKOVICA, 30. 9. 2002, ŠT. 8 LETO VIII
CENA 40 SIT

Na podlagi 153. člena in 20. člena Zakona o medijih (Ur. list RS, št. 35/01) in 16. člena
statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01) je občinski svet Občine
Lukovica na korespondenčni seji, dne 27. 9. 2002, sprejel naslednji
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU
JAVNEGA GLASILA OBČINE LUKOVICA
1.člen
Spremeni se 1. člen Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Lukovica (Ur.
vestnik Občine Lukovica, št. 1/97, 6/00 in 3/02) tako, da na novo glasi:
»S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Lukovica (v
nadaljevanju: glasilo), katerega ustanovitelj je Občina Lukovica v skladu z zakonom in tem
odlokom.«
2.člen
Spremeni se 8. člen Odloka, tako da na novo glasi:
»Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet izmed članov upravnega odbora na
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za mandatno dobo 4 let.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije oziroma ima izkaz o
aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije. Biti mora poslovno
sposobna oseba, ki ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega
nastopanja.
Naloge odgovornega urednika so:
- občinskemu svetu predlaga programsko zasnovo glasila in odgovarja za njeno
uresničevanje;
- občinskemu svetu posreduje polletno in letno poročilo o poslovanju glasila;
- občinskemu svetu predlaga razrešitev posameznih članov upravnega odbora v času
trajanja mandata oziroma imenovanje novih članov;
- naroča, pripravlja in ureja glasilo;

-

predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in
drugih sporočil;
- izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila;
- vodi delo uredniškega odbora in je odgovoren za uresničevanje uredniške politike;
- odloča o višini nadomestil za člane uredniškega odbora in ostale sodelavce v okviru
zagotovljenih sredstev za posamezno številko glasila ter glede na aktivno sodelovanje
posameznih članov uredniškega odbora;
- predlaga strokovno izobraževanje članov uredniškega odbora in stalnih dopisnikov in
odloča o višini finančnih sredstev za to;
- predlaga organizacijo dopisniške mreže;
- odloča o višini finančnih sredstev za izobraževanje novinarskega podmladka.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.
Pred razrešitvijo mora občinski svet pridobiti mnenje uredniškega odbora.«
3.člen
Doda se nov 8. a člen, ki glasi:
»Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z
ustanoviteljem. Uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki jih je potrebno vsako leto
zagotoviti v proračunu občine – ustanovitelja za nemoteno delo izdajanja glasila.
Uredniški odbor je pri svojem delu v okviru svojih pooblastil neodvisen in samostojen.«
4.člen
Odlok stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
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IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Uredniški odbor: Vinko Pirnat začasni odgovorni urednik
tel. & fax.: 01 72-35-119, E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Lukovica 46, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Mojca Lavrič, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov
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