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7.6len

(Navedba in naiin pridobitve geodetskih podlag)

Uporabi se obstojeea podloga, grafidnega pikaza razmejitve, merila in
pogoji v merilu 1:2000.

8.6len
(ObrazloZitev skrajSanega postopka)

Ker se spremembe in dopolnitve nana5ajo na spremembo podrobnejSe
rabe in ne ovirajo dejavnosti osnovne namenske rabe iz 64. clena- cen-
tralna dejavnost ter ne ogroZajo naravnih vrednot in kulturne dedi5dine, se
postopek vodi po skraj5anem postopku.

9.6len

(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Finandna sredstva zaizdelavo spremembe lokacijskega akta bo zagotovi-
la Obdina Bohinj ter Mercator, d,d..

1O. i len

(kondna dolodba)

Ta program se uradno objavi, za6ne pa veljati takoj.

Datum: 1.6. 2005
zupanja Obdine Bohinj
Evgenija Kegl KoroSec,

univ. dipl. inZ agr.

OBEIM ARoVNIoA, BRaNICA 3. ARoVNIoA

Na podlagi 9. dlena zakona o medij ih (Ur. L RS, 5t.35/01,54/02,
62/A3,73/03,73/03, 113/04, 16/04, 123/O4l in,18. 6lena statuta
Obdine Ziromica (Ur. list RS St. 23199, 71/01 in 109/O1) je Obdinski
svet-Qbdine Zirovnica na 23. redni seji dne 26. 5. 2005 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju dasopisa Obdine Zirovnica

I. SPLOSNE DOLOCBE

1.6len

S tem Odiokom se ustanavlja in ureja izdajanje 6asopisa Obiine Zirovnica
(v nadaljevanju dasopis).

2. 6len

lme casopisa je Novice ob6ine Zirovnica.

3.6len

lzdajatelj dasopisa je Obdina Ziiovnica, ki z dnem uveljavitve tega odloka
prevzema vse izdajateljske pravice, v skladu z zakonom in s tem odlokom,

4.6len

Sede2 dasopisa je Ob6ina Zirovnica, Breznica 3, 4,274 Zirovnica.

5. 6len

iasopis izhaja v slovenskem jeziku.

Casopis izide najmanj Stirikrat letno, konec marca, konec junija, konec
septembra in konec decembra.

V dasu pred volituami v obdinski svet in za Zupana ali ob drugih izrednih
dogodkih lahko izide tudi raz5irjena, dvojna ali izredna Stevilka; o term od-
lodi svet 6asopisa.

6. 6len

Gasopis obsega 24 strani formata 44, tisk 6rno-bel, z barvnimi platnicami,
papir reciklirani, 80 g, ovitek .130 g. Najmanj 8 strani dasopisa mora biti
namenjenih za informacije o aktivnostih organov obcine, javnih zavodov,
javnih podjetij in drugih iaajalcev javnih slu2b. Casopis je brezpladen in ga
prejmejo vsa gospodinjstva v Obdini Zirovnica, javni zavodi, javna podjetja
in-,drugi iarajalci javnih sluZb v obdini Zirovnica ter vse gorenjske obdine.
En iauod dasopisa obvezno prejme Narodna in univeaitetna knji2nica, dva
iaroda pa KnjiZnica Matije eopa v Zirovnici.
0e za posamezno Stevilko ni zadosti prispevkov za predvideni obsr:g da-
sopisa, se obseg lahko zmanjSa.

Na vsakem iarodu casopisa morajo biti navedeni poleg imena dasop,isa 5e
naslednji podatki:

- ime in sedeZ izdajatelja,
- ime in sede2 iarajalca pravic izdajatelja,
- ime in priimek odgovornega urednika,
- ime in sedeZ tiskarne,
- Stevilo tiskanih ianodov,
- mesec in leto natisa.

lzdajatelj mora dosledno zagotoviti tudi:
- objavo imen avtorjev objavljenih prispevkov in nosilcev materialnih av-
torskih pravic, 6e ti obstajajo,

- ime medija, po katerem je pouzet programski prispevek ali izsek iz pro-
gramskega prispevka, razen de je z medsebojno pogodbo dfugade
dolodeno.

II. PROGRAMSKA ZASNOVA

. 7. 6ten

Oasopis je namenjen obveSdanju javnosti o dogodkih v obiini Zirovnica in
izraianju mnenj obdanov o vseh zadevah, ki se nanaBa;'o na Zivljenje, v ob-
dini ter opravlja nalogo osrednjega informatorja o ZMjenju in delu v rrbdini
Zirovnica. Cilj dasopisa je objavljanje gbjektivnih in celovitih intormacij z
vseh podro6ij Zivljenja in dela v obdini Zirovnica.

8- 6len

easopis informira javnost o dogajanju na vseh podrodjih 2ivljenja in dela v
ob6ini in sicer o:

- aKivnostih organov Obdine Zirovnica in zadevah iz pristojnosti ob6ine,
. delovanju javnih zavodov, javnih podjetij in drugih izvajalcev .iavnih

sluZb,
- delovanju dru5tev, klubov in drugih organizacij na podrodju Spoda,
- delovanju dru6tev,'klubov, in drugih organizacij na podrodju kulture,
- delovanju druStev, klubov in drugih organizacij na drugih podrodjih ne-

gospodarstva,
- delovanju drugih dru5tev in organizacij,
- delovanju in aktivnostih politidnih strank in svetni5kih skupin v obdini,
- gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah,
- predstavljanju pomembnih dogodkov v obdini,
- predstavljanju zgodovine krajev in ljudi v obdini,
- izobra2evanju in owe56anju prebivalcev v posameznih zadevah in
- drugih aktualnih dogodkih in temah.

III. IZDAJANJE EASOPISA

9. dlen

7a iztalanje pravic izdajatelja dasopisa se izbere ianajalca na podlagi ve-
ljavne zakonodaje o oddaji javnih narodil. Medsebojna razmerja mecl izda-
jateljem in izbranim iarajalcem se uredijo s pogodbo za dobo 2 let.

lzrajalec pravic izdajatelja je lahko pravna ali fizidna oseba, registriraLna za
izvajanje dejavnosti raz5irjanja programskih vsebin v skladu z zakortom o
medij ih.



Stran 6 URADNI VESTNIK GORENJSKE St. rz - 14. vt. 2oo5

laiajalec pravic izdajatelja dasopisa Ob6ine Zirovnica zagotavlja :
- materialne in druge pogoje za delo uredni5fua,
- tisk in grafiCno pripravo,
- ekspedit ter
- organizaci.isko tehnidna, administrativna in finandna opravila

za casopis.

V postopku zaizbiroianlalca pravic izdajatelja ponudniki ponudijo tudi od-
govornega urednika in novinarja, ki je lahko ista oseba. Odgovorni ured-
nik mora izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom o medijih.

Sstavni deli ponudbe so tudi cenik oglaSevalskih vsebin, cenik dodatne
drnobele oz. barvne strani dasopisa v raz5irjeni ali dvoini Stevilki, znesek
zmanj5anja cene Stevilke zaradi manj strani ali manjSe naklade in nacin re-
valorizacije ponudbene cene.

lzrajalca pravic izdajatelja s sklepom doloii Zupan na predlog sveta daso-
pisa. Kriteriji zaizbiro ianajalca pravic izdajatelja so:

- ponujena primerljiva cena z deleZem 80 o/o,

- reference pri izdajanju glasil z deleZem 10 o/0, '

- reference za ponujenega novinarja 10 o/0.

Nadin uporabe meril je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije za iz-
biro iarajalca.

11. i len

easopis Obiine Zirovnica ima wet dasopisa, ki ga sestavljaio po en pred-
stavnik strank in list, zastopanih v obdinskem wefu.
Svet dasopisa, predsednika in namestnika weta imenuje Obiinski svet na
predlog komisije za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja.
Mandat sveta dasopisa je enak mandafu ob6inskega sveta.
Svet dasopisa odloda z vedino glasov opredeljenih clanov.

Prostor in administrativno podporo za delo.sveil-zagotavlja obdina. Za
delo sveta na sejah predsedujodemu in dlanom pripada sejnina v vi5ini sej-
nine, ki pripada dlanom odbora obiinskega sveta.

12.6len

Svet casopisa ima naslednje pristojnosti in naloge:
- doloda olwirni obseg dasopisa, namenjen posameznim programskim

vsebinam, ki ga predlaga uredni6tvo,
- posebej dolodi vsebine in obseg dasopisa za vsebine, ki se posebej

honorirajo,
- spremlja uresnidevanje programske zasnove,
- na predlog uredni6tva sprejema nadin zagotovitve enakopravnosti pri

objavljanju prispevkov strank, list in drugih prispevkov s politidno vse-
bino in prispevkov v 6asu vrclilne kampanje,

- poroda ob6inskemu wetu o svojem delu na njegovo zahtevo, najmanj
pa enkrat letno,

- predfaga iz5iro ianaialca pravic izdajatelja,
- odloda o izidu raz5irjene, dvojne ali izredne Stevilke.

13. dlen

Uredni6tvo 6asopisa sestavljajo odgovorni urednik, novinar ali vec novinar-
jev in delavec obdinske uprave, odgovoren za odnose zjavnostmi

Delavec obdinske uprave, odgovoren za odnose z javnostmi, skrbi za ob-
javljanje vsebin, ki se nana5ajo na delo organov obdine, javnih podjetij in
javnih zavodov in iarajalcev javnih sluZb.

UredniStvo in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove in
v skladu s tem odlokom pri svojem delu samostojni in neodvisni.

14. ilen

Odgovomi urednik imav anezis svojim delom naslednje pristojnosti:
- odgovarja za uresniievanje programske zasnove,
- naroda, pripravlja in ureja besedila,
- skrbi za objavljanje obveznih programskih vsebin,

- skrici za uresnicevanje drugih obveznosti in pravic v skladu z zakonom
omedijih

- za obiavljene informacije.

ee odgovorni urednik ne skrbi za uresnicevanje programske zasnove ali
pri izdaji Casopisa krSi zakon o medijih in ta odlok, lahko obdina zahteva,
da izdajatelj doloci drugega odgovomega urednika ali novinarja.

0e iauajalec pravic izdajatelja tega ne stori ali ne more storiti, c,bdina lah-
ko odpove pogodbo o iarajanju pravic izdajatelja.

IV. VIRI IN NAEIN FINANCIRANJA

15. i len
Viri financiranja so:

- prora6unska sredstva na podlagi ponudbene cene ianajalca, izbrane-
ga na javnem razpisu.

- prihodki od reklam in drugih sporodil in vsebin, ki jih ia,rajalec lahko
trzi,

- drugi prihodki.

fzdajatelj odgovarja za obveznosti izlalalca samo v okviru ponudbene
cene ianajalca

16. dlen

Sredstva iz prej5njega clena se smejo nameniti za:
- stroSke priprave vsebin in tiska dasopisa;
- stro5ke pridobivanja reklam;
- stroSke dostave;
- materialne stroSke uredniStva:
- avtorske honorarje in
- druge stroSke, ki so neposredno povezani s pripravljanjenr, urejanjem

in izdajanjem dasopisa.
Prispevki, ki jih zagotavljajo iaajalci na podrodjih iz 8. dlena lega odloka,
niso honorirani. V primeru, da je zahtevana objava prispevka, za katerega
je potrebno poravnati materialne avtorske pravice, mora o taki objavi od-
loditi Zupan kot odredbodajalec proraduna.

17. ilen

Odredbodalalec finandnega poslovanja v okviru sprejetih Srrorariunskih
sredstev je Zupan.

V. OGI.ASEVALSKE VSEBINE

18. dlen

Ogla5evalske vsebine so oglasi in druge vrste plaianih obvestil, katerih
objavo naroci ali jih v objavo poSlje pravna ali fizidna oseba z namenom,
da bi s tem pospeSevala pravni promet proia,rodov, storiteq nepremidnin,
pravic ali obveznosti, pridobivala poslome partnerje ali si v javnosti ustvar-
jala ugled in dobro ime. Ogla6evalske vsebine se objavljajo za placilo ali
drugo podobno nadomestilo ali z namenom samooglasevanja.

Ogla5evalske vsebine lahko obsegajo najvei do 25o/o obsega dasopisa.

Za objavljanje ogla5evalskih vsebin ima ianalalec enotni cenil<, ki je sestav-
ni del ponudbe zaizbiro ianajalca pravic izdajatelja.

19. 6len

OglaSevalske vsebine se morajo povsem jasno prepoznati in se posebej
loditi od drugih programskh vsebin dasopisa. Neodplacno clbjavljeni ogla-
si v skladu zzakonom, morajo biti posebej oznadeni kot talii.

20. clen

Prepovedano je prikrito ogla5evanje, ki naj bi prepridalo bralca, da v pri-
meru objave posameznega oglasa ne gre za ogla5evalske vsebine. Za pri'
krito oEla5evanje odgovarjata naroinik objave in odgovomi urednik. V pri'
meru prikritega ogla5evanja velja domneva, da je bilo storjeno z namenorr
in se za iako objavo plada cena po ceniku za ogla6evalske vsebine.
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VI. OBJAVA PRISPEVKOV POLITIENIH STRANK IN LIST,
PRISPEVKOV S POLMENO VSEBINO IN PRISPEVKOV

V EASU VOLILNE KAMPANJE

21. dlen

Za prispevke politicnih strank in list se Stejejo vse objave, v katerih stran-
ke same ali druge osebe posebej predstavljajo aKivnosti posameznih po-
litidnih strank in list in njihova stali56a ter staliSda vidnih predstavnikov
strank in list do posameznih aktualnih vpra5anj iz Zivljenja in dela obdine in
vpra6anj, ki jih obravnavajo organi obdine. Za objavljanje teh vsebin mora
biti strankam in listam na razpolago enak obseg prostora, to je najmanj
eno stran za vsako stranko in listo.

Objave, ki presegajo doloden obseg prostora, se obravnavajo kot ogla5e-
valske vsebine.

22. Elen

Stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah, imajo vdasu volil-
ne kampanje, ki ga doloda zakon, na voljo po 1 stran formata 44 brezplad-
no za predstavitev kandidatov zalupana in list. Obvestila, ki presegajo ta
obseg, se pladujejo v skladu s cenikom za ogla5evalske vsebine.

VII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

23. 6len

Zupan mora pred zadetkom izdajanja priglasiti dasopis pristojnemu minis-
trsfuu zaradi vpisa v raarid medije.

24. dlen

Obcinski svet mora v roku 6O dni po uveljavitvi tega odloka imenovati svet
casopisa.
Svet dasopisa v roku 3O dni po svojem imenovanju ianede postopek za pri-
dobitev ianajalca pravic izdajatblja.

Prvi iaod dasopisa bo iz5el ob zakljudku naslednjega trimese6ja po izbiri
iarajalca pravic izdajatelja.

25.6len

Ta odlok zadne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenj-
ske.

Stev. : OO2O1 -OOO2 / 2OO3{,O2
Datum: 26.5.2005

2upnH
Franc Pfajfar, gradb. ini.

Na podlagi 29. clena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 5t.
72/93, 57 /94, 14/95, 26/97 ,70/97, 10/98,74/98,70/OO, 51/Q2in
108/03) in 18. ter 87. dlena Statuta Obdine Zirovnica (Uradni list RS, 51.
23/99,71/01,' 109/01 in UVG, it. 34/O4), ie Obdinski svet Obdine Zi-
rovnica na svoji 23. seji dne 26.05.2005 sprelel naslednje

SPREMEMBE STATUTA OBCINE ZIROVNICA

1. c len

V Statutu Obdine Zirovnica (Uradni list RS, St. 23/99, 71 /O1 , 1O9/O1 in
UVG, 5t. 34104) se v 97. 6lenu besede "Uradnem vestniku Gorenjske" na-
domestijo z besedami "Uradnem listu Republike Slovenije".

2. clen

Spremembe statuta zadnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vest-
niku Gorenjske.

Stevilka: 01 502-OOO1 / 2OO4
Datum: 26.05.2005

Franc PFAJFAR, inZ.grad.
ZUPAN

V skladu s 49. dlenom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list ftS, 5t.
72/93, 6/94, 45/94, 57/Sq, M/95, 20/s5, 63/95, 73/95,9/56,
39/96, 44/96,26/97,7o/97 ,  10/98, 68/98 in74/98,12199, er6/99,
59/99, 7O/OO, 94/OO, 100/00, 28/01, 87/O1, 16/A2, 51/O2,
108/03, 77/O4) in 15. 6[ena Statuta Obdine Jezersko (Uradni vestnik
Gorenjske, St. 120101, 23/02, 28/03\ je obdinski svet Obdine Je.zersko
na svoji 5. izredni seji, dne 06.06.2005, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organizaciji in delovnem podrodju obiinske uprave
Obdine Jezersko

1. 6len

Ta odlok doloda spremembe in dopolnitve Odloka o organizaciji in delo.
vnem podrodju obdinske uprave Obiine Jezersko (Uradni vestnik Giorenj-
ske, 5\. 50/99, v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. dlen

Z novim odstavkom se dopolni 9. dlen odloka tako, da se glasi:
"Za potrebe opravljanja in iaajanja del in nalog gospodarske javne sluZbe
urejanja in r,zdrZevanja pokopali5d in spominskih obeleZij in gosporJarske
javne sluZbe pokopali5kih storitev, v delu in na na6in kot ga oprerJeljuje
Odlok o nadinu in pogojih iandlaria gospodarske javne sluZbe urejanja in
vzdraevarla pokopali5d in spomiqskih obeleZj ter opravljanja pokopaliSkih
in pogrebnih storitev v Obdini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjsl<e, 5t.
39/04, dne 17. december 2004), se znotraj ob6inske uprave.ustanovi re-
Zijski obrat, ki deluje skladno z zakonom, prej navedenim odlokom o iara-
janju gospodarskih javnih sluZb in tem odlokom.

Ostala dolodila tega dlena odloka ostanejo nespremenjena in v veljavi."

3. clen

1 2. 6len odloka se dopolni tako, da se pred zadnjo alineo doda nover pred-
zanja alinea, ki se glasi:
tr v ohriru re2ijskega obrata opravlja in ialaja dela in naloge gospo-
darske javne sluZbe, ki jo opredeljuje 9. dlen tega odloka."

Dosedanja zadnja alinea ostane zadnja, medtem ko se ostala dolodila
tega 6lena ne spremenijo.

4. dlen

Ostali dleni odloka ostanejo nespremenjeni in v veljavi.

5. 6len

Ta odlok zaine veljati z dnem sprejema na ob6inskem svetu Obdirne Je-
zersko, objavi pa se v Uradnem vestniku Gorenjske.

Stevilka: O1 5-03-08/99-2
Jezersko, dne 06. junija 2005

Zuoan Obdine Jezersko
Milan Kocian


