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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V ET 

 

 

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA 

SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

GRADIVO Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, 

PRIPRAVILA: Služba za organiziranje dela mestnega sveta in Služba za 

pravne zadeve 

                                                         

  
NASLOV:                               Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in  

                                                        izdajanju javnega glasila Ljubljana s predlogom za hitri  

                                                        postopek 

 

POROČEVALCA:  Matjaž Bregar, direktor Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

 Jasna Plazl, direktorica Službe za pravne zadeve 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost 

 

 

PREDLOG SKLEPOV: 

 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembi Odloka o  

    ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana sprejme po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembi Odloka o  

    ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.  

 

 

 ŽUPAN 

Zoran JANKOVIĆ 

 

 

Prilogi: 

- predlog odloka o spremembi z obrazloţitvijo 

- neuradno prečiščeno besedilo Odlok o ustanovitvi  

  in izdajanju javnega glasila Ljubljana  
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 PREDLOG 

 

Na podlagi 12. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno prečiščeno besedilo, 

69/06 – ZOIPub in 36/08 – ZPOmK-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 

št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne … 

sprejel 

 

 
ODLOK 

o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95 in 10/01) se v 

6. členu podnaslov in besedilo člena spremenita tako, da se glasita: 

 

»(sedeţ uredništva) 

 

Sedeţ uredništva glasila je: Ljubljana, Mestni trg 1.«. 

 

  

2. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka:  

Ljubljana, dne  

 

                                                         
 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju  javnega glasila Ljubljana 

 

 

 

Pravni temelj 

Pravni temelji za sprejem akta je 12. člen Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - uradno 

prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub in 36/08 – ZPOmK-1) in 27. člen Statuta Mestne občine 

Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa, da mestni svet sprejema 

statut, odloke in druge akte MOL. 

 

Razlogi in cilji, zaradi katerih je sklep potreben 

Zakon o medijih v 12.  členu med drugim določa,da se v razvid medijev pri pristojnem ministrstvu 

vpiše tudi sedeţ uredništva oziroma odgovornega urednika. V 6. členu Odloka o ustanovitvi in 

izdajanju javnega glasila Ljubljana je določen sedeţ uredništva glasila.  

 

Ocena stanja in poglavitne rešitve 

Po Odloku o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95) je bil naslov 

uredništva na Kopitarjevi 2/1, po spremembah in dopolnitvah navedenega odloka (Uradni list RS, št. 

10/01) pa na Zarnikovi 3. Ker se je uredništvo glasila preselilo na nov naslov na Mestni trg 1, je treba 

v odloku spremeniti naslov uredništva oziroma skladno z novim zakonom o medijih sedeţ uredništva.   

 

Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

Sprejetje predlaganega Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 

Ljubljana ne predstavlja dodatnih finančnih posledic za Mestno občino Ljubljana. 

 

Predlog za hitri postopek 

V skladu s tretjim odstavkom 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) predlagamo sprejetje predloga Odloka o 

spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana po hitrem postopku, ker gre za 

manj zahtevno spremembo odloka.  

 

 

 

 

 Matjaţ BREGAR 

Direktor 

 

 

 



Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana 

 
ki obsega: 
 
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95 z dne 
17. 11. 1995) 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana 
(Ur. l. RS, št. 10/01 z dne 15. 2. 2001) 
 

 

O D L O K  
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana 

 

1. člen 

(uvodna določba) 

S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljevanju: glasilo). 

2. člen 

(ime) 

Ime glasila je: Ljubljana. 

3. člen 

(izdajatelj) 

Izdajatelj glasila je: Mestni svet Mestne občine Ljubljana.  

Sedež izdajatelja glasila je: Ljubljana, Mestni trg 1. 

4. člen 

(zvrst) 

Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. 

5. člen 

(izhajanje) 

Glasilo izhaja praviloma enkrat mesečno. Lahko izide tudi kot dvojna ali izredna številka.  

Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Mestni občini Ljubljana. 

6. člen 

(naslov uredništva) 

Naslov uredništva glasila je: Ljubljana, Zarnikova 3. 

7. člen 

(jezik) 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku. 
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8. člen 

(namen, naloga, cilj) 

Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Mestni občini Ljubljana ter o hotenjih in 
interesih občanov.  

Glasilo opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v Mestni občini Ljubljana.  

Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v 
Mestni občini Ljubljana. 

9. člen 

(programska zasnova) 

Programsko zasnovo glasila sprejme mestni svet na predlog odgovornega urednika. S programsko 
zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila.  

Mestni svet objavi v glasilu programsko zasnovo. 

10. člen 

(uredniški odbor) 

Mestni svet ima komisijo za izdajanje glasila (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje za štiriletno 
mandatno obdobje na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Uredniški odbor se imenuje za obdobje štirih let. Mandat članov uredniškega odbora je vezan na 
mandat članov mestnega sveta. 

Mestni svet lahko razreši uredniški odbor ali njegovega posameznega člana pred iztekom mandata 
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ali skupine najmanj dvanajstih 
članov mestnega sveta.  

Naloge uredniškega odbora so:  

– obravnavanje programske zasnove glasila,  

– obravnavanje in sprejemanje stališč v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,  

– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov novinarjev in urednikov, ki se nanašajo na urejanje 
glasila,  

– opozarjanje na spoštovanje določil kodeksa novinarske poklicne etike pri uresničevanju 
programske zasnove glasila,  

– obravnavanje ekonomskih in drugih vprašanj v zvezi z glasilom,  

– pisno obveščanje mestnega sveta najmanj enkrat letno o uresničevanju programske zasnove 
glasila, 

– sprejema cenik avtorskih honorarjev in reklamnih oglasov. 

11. člen 

(odgovorni urednik) 

Glasilo ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje mestni svet na predlog komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

Mandat odgovornega urednika traja štiri leta.  

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje naslednje 
pogoje:  

– visoka izobrazba družboslovne smeri,  
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih.  

Mestni svet lahko razreši odgovornega urednika na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ali skupine najmanj dvanajstih članov mestnega sveta, če opravlja svoje delo v 
nasprotju z zakonom, programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.  

Odgovorni urednik:  

– predlaga programsko zasnovo glasila,  

– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,  

– imenuje in razrešuje urednike,  

– naroča, pripravlja in ureja besedila,  

– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju posamezne številke glasila,  

– skrbi za smotrno organizacijo dela,  

– predlaga uredniškemu odboru sprejem cenika avtorskih honorarjev ter reklamnih oglasov in drugih 
sporočil,  

– enkrat letno pisno poroča komisiji za izdajanje glasila o uresničevanju uredniške politike, 

– odgovarja za uresničevanje sprejete programske zasnove,  

– vodi in usklajuje delo urednikov in novinarjev,  

– brezplačno objavi sporočila občanom Mestne občine Ljubljana na zahtevo mestnega sveta ali 
župana.  

Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje 
kodeksa novinarske poklicne etike. 

12. člen 

(tehnična in organizacijska opravila) 

Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na podlagi razpisa na zunanjega 
izvajalca. 

13. člen 

(viri financiranja) 

Viri financiranja glasila so naslednji:  

– proračunska sredstva izdajatelja,  

– prihodki od reklam in drugih sporočil,  

– drugi prihodki.  

Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev. 

14. člen 

(poraba sredstev) 

Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:  

– stroške priprave in tiska glasila,  

– stroške pridobivanja reklam,  

– stroške dostave,  

– materialne stroške uredništva,  
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– avtorske honorarje,  

– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem časopisa.  

Če se posamezna tehnična in organizacijska opravila v smislu 14. člena prenesejo na zunanjega 
izvajalca, smejo biti v kalkulaciji pogodbene cene upoštevani samo stroški iz prvega odstavka tega 
člena. 

15. člen 

(volilna kampanja) 

V času volilne kampanje ob razpisu lokalnih volitev mora glasilo del prostora nameniti za 
predstavitev kandidatov in kandidatnih list. Lahko pa ga nameni tudi ob razpisu volitev v Državni zbor 
in Državni svet, vendar le vsebinsko povezano s predstavitvijo pogledov državnih strank in list na 
lokalne razmere in politiko.  

Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka v skladu z zakonom o volilni kampanji sprejme 
uredniški odbor na predlog odgovornega urednika.  

Pravila iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti takšna, da zagotavljajo enakopravnost vseh 
kandidatov in kandidatnih list. 

 

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/95 z 
dne 17. 11. 1995) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo:  

 

16. člen 

(prehodni določbi) 

Mestni svet mora imenovati komisijo iz 10. člena tega odloka v roku 30 dni po uveljavitvi tega 
odloka.  

Do imenovanja komisije iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja njeno funkcijo iniciativni odbor 
za ustanovitev časopisa za območje Mestne občine Ljubljana. 

17. člen 

(končna določba) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01 z dne 15. 2. 2001) vsebuje naslednji prehodni in končno določbo: 
 

5. člen 

Mestni svet imenuje uredniški odbor v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 

6. člen 

Komisija za izdajanje glasila preneha z delom z dnem imenovanja uredniškega odbora, do tedaj pa 
opravlja naloge uredniškega odbora. 

7. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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