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PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled. 
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Na podlagi določb Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – 

ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US, v nadaljevanju: ZSRT-1) in 16. člena 

Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB, 87/12, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

30/17) je Občinski svet Občine Bled na __. redni seji dne _____________ sprejel  

 

O D L O K  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 

Bled 

 

1. člen 

 

Določba 3. alineje 3. odstavka 6. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine 

Bled (Uradni list RS, št. 87/1999, 92/02, v nadaljevanju Odlok) se spremeni, tako da se glasi: 

 

»- delovanju strank, neodvisnih list, društev in klubov«. 
 

2. člen  

 

Spremeni se 2. odstavek 11. člena Odloka, tako da se po novem glasi: 

»(2) Član uredniškega odbora je odgovorni urednik, ki imenuje ostala dva člana. 

 

3. člen  

 

Določba 6. alineje 1. odstavka 12. člena Odloka se črta. 

 

4. člen  

 

Spremeni se 2. alineja 1. odstavka 13. člena Odloka, tako da se po novem glasi: 

»- prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki jih pooblaščeni izdajatelj lahko trži, 

praviloma 4 strani obsega glasila, s tem, da se 20 % teh prihodkov nameni za pokrivanje obvezne 

vsebine glasila,« 

 

5. člen  

 

V 4. alineji 19. člena Odloka se črta besedilo: »pomočnik odgovornega urednika«. 

Doda se 2. odstavek 19. člena Odloka, ki se glasi: 

»(2) Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Bled, se v glasilu lahko 

oglašujejo pod posebnimi pogoji in izven kvote, ob predhodnem soglasju sveta javnega glasila.« 

 

6. člen  

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine.  

Št.  

Bled, dne ________________ 2020 

Občina Bled 

Janez Fajfar, župan 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2942
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=229d4e35-6b8b-4c63-8346-7f29368b8feb
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#1. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#2. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#3. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4. člen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/#4. člen
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OBRAZLOŽITEV: 

1. Razlogi za sprejetje sprememb odloka 
 

Razlogi za sprejetje osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in 
izdajanju javnega glasila Občine Bled  so vsebinsko tehnične narave, gre predvsem za določene 
jasnejše vsebinske navedbe, spremembe in dopolnitve v posameznih členih odloka, ki so se tekom 
izdajanja Blejskih novic in izvajanja določb predmetnega Odloka pokazale kot pomanjkljive in jih 
je zato potrebno dopolniti oz. uskladiti z dejanskim stanjem.  

 
2. Ocena stanja, cilji, vsebina odloka  

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled je Občina Bled sprejela na 6. seji 
Občinskega sveta, 2. 6. 1999 ter 23.10.2002, na 31. redni seji OS, še spremembe in dopolnitve k 
predmetnemu Odloku.   
 
Svet javnega glasila Blejske novice je na 2. seji, dne 6. 2. 2020 ugotovil, da so se tekom izdajanja 
Blejskih novic in delovanja Sveta pokazale nekatere vsebine, ki bi jih bilo potrebno v obstoječem 
odloku vsebinsko oziroma tehnično dopolniti oz. spremeniti. Soglasno so sprejeli sklep, naj se 
pristopi k spremembam in dopolnitvam obstoječega Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega 
glasila Občine Bled, s spremembami, ki so jih oblikovali tekom razprave.   
Po vsebini so spremembe in dopolnitve, ki so vsebovane v predlaganem osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Bled sledeče:  

- v 3. alinei 6. člena obstoječega Odloka, se za besedilom delovanju strank, doda še besedilo 
»neodvisnih list«, društev in klubov, 

- besedilo 11. člena, ki govori o uredniškem odboru,  se formulira tako, da bo bolj 
razumljivo, in sicer se po novem glasi: »Član uredniškega odbora je odgovorni urednik, ki 
imenuje ostala dva člana.« 

- v 12. členu se črta besedilo  6. alinee, ki se glasi: «predlaga svetu glasila sprejem cenika 
avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih sporočil«. 

- v  1. odstavku 13. člena se spremeni besedilo 2 alinee,  tako, da se po novem glasi:  
»- prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki jih pooblaščeni izdajatelj lahko trži, 

praviloma 4 strani obsega glasila, s tem, da se 20 % teh prihodkov nameni za pokrivanje 

obvezne vsebine glasila,« 

- v 19. členu Odloka se v 4 alinei črta besedilo »pomočnika odgovornega urednika«, saj ga 
urednik nima,  in nadaljuje z besedilom »in članov uredniškega odbora.«, 

- v Odloku se dodatno opredeli, da občinski javni zavodi in javna podjetja lahko oglašujejo 

pod posebnimi pogoji in izven kvote, ob soglasju Sveta javnega glasila, zato se doda 2. 

odstavek 19 člena, ki se glasi: »(2) Občinski javni zavodi in javna podjetja se v glasilu 

lahko oglašujejo pod posebnimi pogoji in izven kvote, ob predhodnem soglasju sveta 

javnega glasila.« 

      
 
Spremembe in dopolnitve odloka zajemajo vse predloge sveta glasila. 
 
1. Člen 

3. odstavka 6. člena veljavnega Odloka se glasi: 
»Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v 
Občini Bled, in sicer o: 
– aktivnostih Občine Bled in njenih organov, organov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, 
javnih podjetij in drugih organizacij; 
– dogodkih in dosežkih v občini; 
– delovanju strank, društev in klubov; 
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– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah; 
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju, izobraževanju ipd; 
– življenju na kulturnem, športnem in drugih področjih; 
– predstavljanju pomembnih dogodkov in osebnosti iz naše preteklosti ipd.« 

V 3. alineji se doda besedilo neodvisnih list. 
 
2. člen 
Ker ni jasno, da je tudi odgovorni urednik član uredniškega odbora se spreminja besedilo 
obstoječega 2 odstavka 11. člena. Sedanji 2. odstavek se glasi: »Uredniški odbor imenuje 
odgovorni urednik.« 
 
3. člen 
1. odstavek 12. člena veljavnega Odloka se glasi: 

Odgovorni urednik: 
– predlaga programsko zasnovo glasila, 
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike, 
– naroča, pripravlja in ureja besedila, 
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila, 
– vodi uredniški odbor, 
– predlaga svetu glasila sprejem cenika avtorskih honorarjev ter cenik reklamnih in drugih 
sporočil. 

 
Ker se zadnja (6.) alineja v praksi ne izvaja in ker odgovorni urednik ter svet glasila ne določata 
predmetnih dveh cenikov, se predmetna alineja črta. 
 
4. člen 
Določba 13. člena določa vire financiranja in med drugim tudi v 2. alineji: 
»prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki jih pooblaščeni izdajatelj lahko trži, vendar 
skupaj največ do 50% obsega glasila, s tem, da se 20% teh prihodkov nameni za pokrivanje 
obvezne vsebine glasila« 
 
Občina Bled je spremenila prakso in dovoljuje največ 4 strani obsega za oglaševanje (in ne do 50 

% glasila) zato se ta alineja ustrezno spremeni. 

 
5. člen 

Določba 19. člena določa: 
»Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki: 
– ime in sedež izdajatelja glasila, 
– kraj in datum izdaje, 
– ime in sedež tiskarne ter naklada, 
– ime in priimek odgovornega urednika, pomočnika odgovornega urednika ter članov 
uredniškega odbora.« 

 
Ker funkcije pomočnika odgovornega urednika ni, se predmetno besedilo črta. 
Doda se nov odstavek, kjer se ureja oglaševanje pod posebnimi pogoji izven kvote za javne zavode 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Bled. 
 

3. Ocena finančnih in drugih posledic  

Sprejem osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega 

glasila Občine Bled ne prinaša finančnih posledic.   

 


