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Na podlagi 9. člena 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 in 39/16), 13. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi
– UPB1 (MUV, št. 35/17) in 109. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, na 6. redni seji, dne 13. junija 2019, sprejel

ODLOK
o javnem glasilu občine Selnica ob Dravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja ustanovitev in izdajanje javnega glasila Občine Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime javnega glasila je Novice Občine Selnice ob Dravi.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Selnica ob Dravi.
Sedež izdajatelja glasila je Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob
Dravi.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan občine.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni tisk s poudarkom na temah lokalne skupnosti. Glasilo izhaja
najmanj enkrat na leto oz. po potrebi in lahko izide tudi kot izredna številka. Glasilo izhaja v tiskani ali elektronski obliki.
5. člen
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na
območju Občine Selnica ob Dravi, glasilo v elektronski obliki
se objavlja na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi in na
družbenih omrežjih.
6. člen
Temeljni namen glasila je obveščanje občanov o delu organov Občine Selnica ob Dravi in občinske uprave, o delovanju
društev in drugih organizacij na območju občine, o dogodkih in
prireditvah ter osebah, ki imajo lokalni ali širši pomen. Glasilo
lahko vsebuje tudi druge teme in rubrike.
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II. PROGRAMSKA ZASNOVA

-

7. člen
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
napovednik pomembnih dogodkov,
beseda župana, sklepi občinskega sveta, delovanje občinske uprave in drugih organov občine,
delovanje vaških skupnosti, delovanje društev,
gospodarstvo, obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem,
kultura, šport in socialno področje,
dejavnosti šole in vrtca,
obvestila za občane, zahvale in pobude.
III. UREDNIŠTVO GLASILA

8. člen
Funkcijo uredništva opravlja odgovorni urednik. Sedež odgovornega urednika je na sedežu izdajatelja glasila.
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje župan Občine
Selnica ob Dravi. Mandatna doba odgovornega urednika je vezana na mandatno dobo župana.
Župan lahko kadarkoli imenuje novega odgovornega urednika in s tem razreši prejšnjega, če ta ne dela v skladu s tem odlokom in s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno.
9. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba zaposlena v občinski upravi ali zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno.
Odgovorni urednik je v okviru določene programske zasnove
in kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisen in samostojen, pri čemer mora spoštovati določbe zakona.
III. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
10. člen
Viri financiranja glasila so naslednji:
proračunska sredstva Občina Selnica ob Dravi
prihodki od oglasnih sporočil,
drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.
Sredstva, pridobljena z objavo plačanih oglasov v javnem občinskem glasilu so prihodek občinskega proračuna.
11. člen
Avtorji za poslane prispevke in fotografije ne prejemajo honorarja. S tem, ko avtor pošlje prispevek in fotografijo, se strinja
z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov.
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IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
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,
podatki o vpisu v razvid medijev.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o javnem glasilu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 11/00).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem
uradnem vestniku.
Številka: 007 – 6/2019
Datum: 13. junij 2019

Županja
dr. Vlasta Krmelj, univ. dipl. inž., s.r.
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