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Zadeva:   
Imenovanje uredniškega odbora in odgovornega urednika Glasila »Vrelec« Občine 
Dolenjske Toplice 

  
Namen: sprejem sklepa 
  
Faza: predlog sklepa 
  
Pravna podlaga:  
 
 
 
 
Predlagatelj :   
Poročevalec:       

Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/2007 in 42/2010) 
Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 94/2007) 
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice (Uradni list 
RS, št. 101/1999 in 117/2002) 
 
Župan, Franc Vovk 
Predsednik KMVVI, občinska uprava 

Obrazložitev: Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice v 6., 7. in 
8.  člen določa: 
 
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o: 
    – delu organov občine in njihovih delovnih teles; 
    – delu javnih zavodov, javnih podjetij, društev in drugih organizacij; 
    – vseh področjih življenja in dela v občini; 
    – problematiki posameznih področij; 
    – prireditvah in javnih dogodkih v občini; 
    – predlogih, pobudah, stališčih in mnenjih občanov in predstavnikov pravnih oseb; 
    – širše zanimivih in aktualnih dogodkih. 
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu 
človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, 
avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju 
programskih vsebin, v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni 
odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela. 
Odgovorni urednik ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v 
nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena oziroma z zakonom o medijih. Odgovorni urednik 
mora o zavrnitvi in o vzrokih zanjo obvestiti avtorja. 
 
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in največ štirje člani 
uredništva. 
Odgovornega urednika in člane imenuje Občinski svet občine Dolenjske Toplice na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Mandatna doba odgovornega 
urednika in uredništva je enaka mandatni dobi komisije, ki je opravila imenovanje. 
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Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje iz zakona o medijih. 
Odgovorni urednik in člani uredništva so lahko razrešeni pred potekom mandata po postopku, 
kot so bili imenovani. Razlog za razrešitev je lahko kršitev določil tega odloka oziroma zakona 
o medijih. 
 
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove neodvisni in samostojni. 
Odločitev o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejme odgovorni urednik. 
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno 
informacijo, v skladu z zakonom o medijih. 
    Odgovorni urednik je pristojen za: 
    – uresničevanje programske zasnove; 
    – spoštovanje določb zakona o medijih in podzakonskih aktov; 
    – zagotavljanje rednega izhajanja glasila; 
    – koordinacijo dela od priprave do izida posamezne številke glasila; 
    – izvajanje drugih nalog v zvezi z izdajo glasila.« 
 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice o uredniškem odboru in odgovornem uredniku odloča 
po postopku, ki je predviden za volitve in imenovanja. Predlog za imenovanje je pripravila 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in bo predstavljen na seji občinskega 
sveta.  

Predlog: Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava priloženo 
gradivo in sprejme sledeči sklep: 
             

 
Sklep: 
 
 
 
 

 
Sprejme se sklep o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika Glasila 
»Vrelec« Občine Dolenjske Toplice. 
 
 
 

 
  Župan Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk  l.r. 
Priloge:    

- predlog sklepa   
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Na podlagi 7. člena. Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 101/1999 in 
117/2002) in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/2007 in 42/2010) je Občinski svet Občine Dolenjske 
Toplice na svoji 8. redni seji, dne 18.12.2019 sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
o imenovanju uredniškega odbora in odgovornega urednika Glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice 

 
 
1. Občinski svet Občine Dolenjske Toplice imenuje uredniški odbor Glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice v naslednji sestavi: 
 
 

 
 
2. Za odgovornega urednika Glasila »Vrelec« Občine Dolenjske Toplice se imenuje  
             
 
3. Ta sklep prične veljati z dnem sprejema. 

 
4. Mandat odgovornega urednika in članov uredniškega odbora traja do izteka mandata občinskega sveta, ki je opravil 
imenovanje. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 032-31/2019 
Datum:   18.12.2019  
 
 
 
 

Župan Občine Dolenjske Toplice 
      Franc Vovk  

 


