Občinski svet Občine Kočevje

ESA-

Številka:
Datum:

Zadeva:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega časopisa
»KOČEVSKA« - skrajšani postopek.
Predlagatelj:
Župan Občine Kočevje, dr. Vladimir Prebilič
Pristojni oddelek:
Kabinet župana
Poročevalec:
Lili Štefanič, direktorica OU
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 2. in 18. člen Odlok o ustanovitvi in izdajanju
občinskega časopisa »KOČEVSKA« (Uradni list RS, 25/2015).
Pristojno delovno telo:
Odbor za družbene dejavnosti.
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
Razlog za spremembo odloka je v preselitvi uredništva časopisa Kočevska iz naslova Trg Sv.
Jerneja, v prostore KCK, na naslovu TZO 62. Ker odloka vsebuje natančne podatke o sedežu, je
potrebno to spremembo potrditi. S spremembo odloka in naslova je to podlaga za spremembo
Vpisa v razvid medijev, ki izdajatelja zavezuje, da v skladu s Pravilnikom o načinu vodenja in
postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev spremembe ministrstvu
posreduje v roku 15 dni od sprejetja.
Programski svet časopisa Kočevska je sprejel sklep, da se, zaradi javnega interesa, omogoči
brezplačno oglaševanje v časopisu tudi Gimnaziji in srednji šoli Kočevje, čeprav je
ustanoviteljica zavoda RS.
K 18. Členu Odloka se doda 4 alineja, ki se glasi “promocija in oglaševanje se v časopisu
brezplačno zagotovi na področju aktivnosti v izjemnih situacijah, ko je za lokalno skupnost to
izrednega pomena.”
2 – NAČELA IN CILJI ODLOKA
Cilj spremembe
3 – FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Finačnih posledic sprejetjeOdloka o sprememah in nima.
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.

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 ______ 2015 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI IN IZDAJANJU OBČINSKEGA
ČASOPISA »KOČEVSKA«

1. člen
Besedilo 2. člena se v celoti nadomesti z besedilom: “Naslov uredništva časopisa je: KCK, Trg
zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje.”
2. člen
Besedilo pete alinje tretje točke 18. člena se v celoti nadomesti z besedilom: “najave kulturnih
in drugih prireditev društev ter občinskih javnih zavodov ter Gimnazije in srednje šole Kočevje.”
3. člen
18. členu se doda četrta točka, ki se glasi: “promocija in oglaševanje se v časopisu brezplačno
zagotovi na področju aktivnosti v izjemnih situacijah, ko je za lokalno skupnost to izrednega
pomena.”
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:
Datum:
OBČINA KOČEVJE:
župan dr. Vladimir PREBILIČ

OBRAZLOŽITEV:
K 1. členu:
Spremenjeno besedilo določa nov naslov oziroma sedež uredništva časopisa.
K 2. členu:
Drugi člen v navedenem besedilu, k obstoječim upravičencem dodaja Gimnazijo in srednjo šolo.
Spremembe se sprejel Programski svet časopisa na svoji 3. redni seji 4.3.2016.
K 3. členu:
Zaradi zagotavljanja javnega interesa se doda 4 alineja, ki se glasi “promocija in oglaševanje se
v časopisu brezplačno zagotovi na področju aktivnosti v izjemnih situacijah, ko je za lokalno
skupnost to izrednega pomena.”

