Na podlagi Zakona o medijih (Ur.l.RS, št. 35/01) in na podlagi 7. in 11. člena Statuta občine
Naklo (UVG, št. 8/99) je občinski svet na svoji telefonski seji dne 13.09.2002 sprejel
PRAVILNIK
GLASILA OBČINSKEGA SVETA OBČINE NAKLO
1. člen
Glasilo občinskega sveta občine Naklo se imenuje »Glas občine Naklo« (v nadaljevanju
glasilo). Izdajatelj je Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo.
2. člen
Sredstva za izdajanje glasila zagotavlja občinski svet vsako leto v občinskem proračunu.
Glasilo prejmejo v vsakem gospodinjstvu na območju občine brezplačno po pošti.
3. člen
Glasilo se izdaja po potrebi oziroma najmanj štirikrat v letu in je namenjeno javnemu
obveščanju občanov.
4. člen
Glasilo ureja Uredniški odbor sestavljen iz 7. članov in ga na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet. Funkcija člana Uredniškega odbora je
brezplačna.
5. člen
Delo Uredniškega odbora vodi glavni in odgovorni urednik, katerega na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet. Glavni in odgovorni
urednik je član Uredniškega odbora.
6. člen
Uredniški odbor je sklepčen če je na seji prisotnih več kot polovica članov in odloča z večino
prisotnih članov.
7. člen
Uredniški odbor skrbi za zbiranje in objavo člankov, obvestil in reklamnih sporočil.in si
pridržuje pravico lektoriranja, krajšanja in spremembe naslovov. Uredniški odbor poskrbi za
tiskanje, naklado, oblikovanje ovitka in tehnično urejanje glasila. Rokopisi prejetih člankov se
ne vračajo. Uredniški odbor določa tudi cenik reklamnih oglasov.
8. člen
V glasilu se ne objavljajo članki s politično, žaljivo ali nezakonito vsebino. O objavi članka
odloča Uredniški odbor na seji pred izdajo glasila. Objava člankov v glasilu je brezplačna,
prav tako pa se za prejete članke avtorjem ne izplačuje honorarja.
PROGRAMSKA ZASNOVA
9. člen

Namen izdajanja glasila je obveščanje, izobraževanje in razvedrilo občanov občine Naklo.
Temeljna vsebinska izhodišča so predstavitev dela občinskega sveta, odborov in komisij,
župana, občinske uprave, občanov, društev, organizacij in ostalih pravnih subjektov na
območju občine, kot tudi izven.
Delovanje glasila je javno.
10. člen
Pravilnik glasila občinskega sveta občine Naklo je veljaven ko ga sprejme občinski svet
občine Naklo.
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