Občina Ajdovščina
Občinski svet
Na podlagi 12. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno
besedilo, 69/2006 - ZOIPub, 36/2008 - ZPOmK-1, 90/2010 - odl. US, 87/2011 ZAvMS, 77/2010 - ZSFCJA, 47/2012 in 47/2015 - ZZSDT) in 16. člena Statuta
Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/2012, 85/2015) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji 13. redni seji dne 28.1.2016 sprejel
ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Ajdovščina

1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se ustanovi javno glasilo Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: glasilo),
in se uredi izdajanje tega glasila.
2. člen
(glavni namen glasila)
Glasilo se ustanovi in izdaja z namenom:
- vzpodbujanja pluralne razprave o razvojnih potencialih občine s širšo in
poglobljeno obravnavo aktualnih tem iz gospodarstva, urejanja prostora, razvojnih
programov, starostne in mladinske problematike, sociale, izobraževanja, kulture,
športa in drugih področij,
- omogočanja nosilcem političnih funkcij in drugim zainteresiranim za napredek
lokalne skupnosti, da lahko argumentirano predstavijo svoje pobude in projekte in
jih na ta način podajo v preverbo oziroma v javno razpravo,
- oblikovanja novih idej in svežih zamisli, ki bi pripomogle k preboju v nove
poslovne dimenzije,
- širjenja zavesti o pomembnosti kulturne in zgodovinske dediščine, o velikih
osebnostih in dogodkih iz zgodovine, o izjemnih naravnih možnostih občine ter o
vrhunskih pridelkih in izdelkih.
3. člen
(svoboda izražanja)
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu
človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za
različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti odgovornega
urednika in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu s programsko
zasnovo in profesionalnimi kodeksi, ter na odgovornosti odgovornega urednika in
drugih avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
4. člen
(ime glasila)
Ime glasila je »Peti maj«.

5. člen
(izdajatelj glasila)
Izdajatelj glasila je Občina Ajdovščina.
Sedež izdajatelja glasila je: Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
6. člen
(zvrst in časovni interval razširjanja medija)
Glasilo izhaja praviloma trikrat letno.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja v tiskani obliki in se brezplačno dostavlja v vsa gospodinjstva na
območju občine Ajdovščina.
7. člen
(programska zasnova glasila)
Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo glasila, tako da določi namen
izdajanja glasila in temeljna vsebinska izhodišča za njegovo delovanje. Programsko
zasnovo glasila potrdi občinski svet.
Izdajatelj nosi temeljno odgovornost za izvajanje programske zasnove.
Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo programske zasnove mora
izdajatelj pridobiti mnenje odgovornega urednika.
8. člen
(odgovorni urednik)
Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje župan.
Župan lahko razreši odgovornega urednika, če ne dela v skladu s tem odlokom in s
programsko zasnovo glasila.
Sedež odgovornega urednika glasila je na sedežu izdajatelja glasila.
Odgovorni urednik je v okviru programske zasnove glasila in določil tega odloka pri
svojem delu samostojen in neodvisen.
9. člen
(naloge odgovornega urednika)
Naloge odgovornega urednika so:
- skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove,
- naroča, pripravlja in ureja besedila, oblikuje vsebino in obliko glasila ter vodi vse
faze njegovega nastajanja,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in kodeksom
novinarske poklicne etike,
- odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne določa drugače,
- skrbi za distribucijo glasila v vsa gospodinjstva na območju občine,
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje
glasila,

skrbi za finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
pripravlja letni finančno ovrednoteni program dela za izdajanje glasila,
pripravlja poročilo o realizaciji letnega programa za preteklo leto,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ki ureja medije in v skladu s tem
odlokom.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s
programsko zasnovo ali zakonom, ki ureja medije. O tem in konkretnih razlogih za
zavrnitev je dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in to najkasneje pred izidom
številke glasila, za katero je bil prispevek pripravljen.
-

10. člen
(finančni načrt s programom dela, poročilo o realizaciji letnega programa)
Za izdajanje glasila pripravi odgovorni urednik do konca septembra tekočega leta
finančno ovrednoten načrt s programom dela za obdobje, za katero se sprejema
občinski proračun. Potrjuje ga občinski svet v okviru sprejemanja občinskega
proračuna.
Odgovorni urednik pripravi poročilo o realizaciji letnega programa za preteklo leto do
konca marca tekočega leta. Potrjuje ga občinski svet v okviru sprejemanja
zaključnega računa občine.
11. člen
(viri in način financiranja)
Viri financiranja glasila so naslednji:
- proračunska sredstva izdajatelja,
- prihodki od oglaševalskih vsebin,
- drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Izdajatelj odgovarja za stroške obveznosti glasila le v okviru sredstev, zagotovljenih v
občinskem proračunu.
12. člen
(avtorstvo prispevkov)
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov.
Odgovorni urednik se lahko dogovori z avtorjem za plačilo honorarja za prispevek, ki
ga odgovorni urednik naroči in objavi.
Višino avtorskih honorarjev določi župan s sklepom.
13. člen
(oglaševalske vsebine)
V glasilu je dopustno objavljati plačljive vsebine, ki se morajo ločiti od drugih
programskih vsebin glasila.
Pogoje in cenik objav določi na predlog odgovornega urednika župan s sklepom.

Prehodna in končna določba
14. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 17/2011).
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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