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Številka: 615-1/2018-603
Datum: 8. 5. 2018

Zadeva:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa
»KOČEVSKA« - skrajšani postopek.
Predlagatelj:
Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič
Pristojno delovno telo:
Odbor za družbene dejavnosti
Poročevalec:
Lili Štefanič, direktorica občinske uprave
Pravna podlaga:
18. člen Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/2015) in 72. člen Poslovnika Občinskega
sveta Občine Kočevje (Ur. list RS, št. 49/2015) ter 6., 11. in 13. člen Odloka o ustanovitvi in
izdajanju občinskega časopisa »KOČEVSKA« (Uradni list RS, 25/2015).
Namen:
Obravnava in sprejem predlaganega besedila odloka
Predlog sklepa:
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
časopisa »KOČEVSKA« v predlaganem besedilu.

Dr. Vladimir Prebilič
ŽUPAN

1 – OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Odlok v delu o Programskem svetu navaja, da so člani imenovani za čas trajanja mandata
občinskega sveta. Člane na predlog občinske uprave, strank in list v občinskem svetu s sklepom
imenuje župan. Da se zagotovi delovanje Programskega sveta tudi v času po lokalnih volitvah,
do sestave novega občinskega sveta in imenovanja novega Programskega sveta, se v 3. točki
6. člena to jasneje opredeli na način, da se navedena točka glasi: Mandat Programskega sveta
je vezan na mandat občinskega sveta in preneha v roku 60 dni po konstitutivni seji novega
občinskega sveta. Do izvolitve novih članov morajo dotedanji člani opravljati tekoče posle.
Jasneje se s spremembo odloka opredeli tudi mandat članov uredniškega odbora. Tega po
Odloku sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik urednika-novinar, oblikovalec, lektor in
zaposleni v občinski upravi. Zunanji sodelavci oz. ustvarjalci časopisa Kočevska so izbrani na
javnem naročilu oziroma v primeru neprijave s povabilom za oddajo ponudbe. Pogodbe se
iztečejo 15. 11. 2018, medtem ko Odlok v 11. členu v 4. točki navaja, da so člani uredniškega
odbora imenovani za obdobje 4 let, v 5. točki pa natančneje opredeljuje razloge za razrešitev.
Ker so ustvarjalci časopisa, ki so hkrati tudi člani uredniškega odbora, z izjemo zaposlenega v
občinski upravi, izbrani na javnem naročilu oz. z razpisom in je z njimi sklenjena pogodba za
sodelovanje, se 4. točka 11. člena spremeni na način, da se glasi: Člani uredniškega odbora so
imenovani za čas trajanja sklenjene pogodbe o sodelovanju in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani.
Odlok v 2. točki 13. člena navaja pogoje za odgovornega urednika časopisa. Ti so zapisani zelo
ozko in ne omogočajo širšega nabora kandidatov na prihajajočem razpisu za urednika časopisa
v novembru, saj je eden od pogojev tudi izobrazba VII. stopnje novinarske smeri, medtem ko so
bolj ključne izkušnje v medijih. Odlok mora zastaviti smernice za izbor primernega urednika,
podrobnejša merila pa se opredelijo v razpisu. Po pregledu odlokov o občinskih časopisih in
glasilih v drugih občinah, tudi večjih, kot je na primer mestna občina Ljubljana, kjer je primeren
kader enostavneje najti, je trenutni zapis v Odloku izjemno ozko zastavljen. Prva in druga alineja
2. točke 13. člena se zato nadomestita z alinejama, ki se glasita: najmanj visokošolska
strokovna izobrazba družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri; najmanj 3. leta
delovnih izkušenj na področju dela v medijih.
2 – NAČELA IN CILJI ODLOKA
Cilj spremembe je v jasnejših opredelitvah mandatov in enostavnejšem izboru morebitnega
novega urednika.
3 – FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finančnih posledic sprejetje Odloka o spremembah nima.
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3 - RAZLOGI ZA SKRAJŠAN POSTOPEK
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka se v skladu s prvo alineo prvega
odstavka 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje predlaga sprejem odloka po
skrajšanem postopku.
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4 – BESEDILO ODLOKA
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09 in 51/2010), 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
32/15) in prva alinea 86. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS,
št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na ___. redni seji dne ______ 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU OBČINSKEGA
ČASOPISA »KOČEVSKA«
1. člen
Besedilo tretje točke 6. člena se nadomesti z besedilom: “Mandat Programskega sveta je vezan
na mandat občinskega sveta in preneha v roku 60 dni po konstitutivni seji novega občinskega
sveta. Do izvolitve novih članov morajo dotedanji člani opravljati tekoče posle.”
2. člen
Besedilo četrte točke 11. člena se nadomesti z besedilom: “Člani uredniškega odbora so
imenovani za čas trajanja sklenjene pogodbe o sodelovanju in so po preteku mandata lahko
ponovno imenovani. ”
3. člen
Prva in druga alineja druge točke 13. člena se nadomestita z alinejama, ki se glasita:
- najmanj visokošolska strokovna izobrazba družboslovne, humanistične ali druge
ustrezne smeri;
- najmanj 3. leta delovnih izkušenj na področju dela v medijih.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
OBČINA KOČEVJE:
župan dr. Vladimir PREBILIČ
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OBRAZLOŽITEV:
K 1. členu:
Spremenjeno besedilo določa natančnejšo opredelitev mandata Programskega sveta.
K 2. členu:
Spremenjeno besedilo določa natančnejšo opredelitev mandata uredniškega odbora.
K 3. členu:
Spremenjeno besedilo na novo določa pogoje za izbor odgovornega urednika časopisa, ki so bili
prvotno zastavljeni preozko za možnost ustreznega nabora kandidatov prek razpisa.
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