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Na podlagi 2., 9., 18. in 20. 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) in 13. člena Statuta Občine 

Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/15) je Občinski 

svet Občine Komenda na 25. seji, dne 19. 4. 2018 

sprejel 

 

ODLOK O IZDAJANJU JAVNEGA GLASILA OBČINE 

KOMENDA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila 

Občine Komenda kot informativnega časopisa 

občine. Odlok določa splošna izhodišča, izdajatelja, 

imenovanje odgovornega urednika in članov 

uredniškega odbora, obveznosti, odgovornosti in 

splošne etične norme uredniškega odbora in 

odgovornega urednika, objavo prispevkov v času 

volilne in referendumske kampanje in vire 

financiranja. 

 

2. člen 

(1) Temeljna naloga glasila je skrb za obveščanje, 

predvsem občanov občine Komenda, o vseh 

pomembnih dogodkih v lokalni skupnosti, v 

občinskih javnih inštitucijah, društvih in združenjih 

ter kulturnih in športnih organizacijah. V 

nadaljevanju mora ustvarjati pogoje za svobodno 

izražanje pluralnih interesov, mnenj in pogledov občanov z 

javno besedo ter zagotavljati ustavne dolžnosti javnega 

delovanja občinskih in državnih organov na območju 

občine. 

(2) Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi 

izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in 

dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in 

odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike 

vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in 

uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju 

programskih vsebin.  

 

3. člen 

(1) Ime glasila je APLENCA – GLASILO OBČINE KOMENDA.  

(2) Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Komenda, s 

sedežem Zajčeva cesta 23, Komenda.  

(3) Ustanovitelj lahko prenese izdajanje glasila na drugo 

pravno ali fizično osebo. V tem primeru se določila III. in IV. 

poglavja tega odloka ne upoštevajo.   

 

4. člen 

Glasilo izhaja v slovenskem jeziku, in sicer v tiskani in 

elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejemajo vsa 

gospodinjstva na območju občine Komenda brezplačno, 

glasilo v elektronski obliki pa se objavlja na spletni strani 

Občine Komenda.  

 

5. člen 

(1) Glasilo izhaja mesečno, praviloma zadnji petek v 

mesecu, razen meseca avgusta, ko praviloma ne izide.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
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(2) Na predlog odgovornega urednika lahko ob 

posebni priložnosti izide tudi izredna ali dvojna 

številka glasila.    

 

II. PROGRAMSKA ZASNOVA 

6. člen 

Programsko zasnovo glasila sprejme Občinski svet 

Občine Komenda, na predlog odgovornega 

urednika. S programsko zasnovo se podrobneje 

določijo namen in temeljna vsebinska izhodišča 

glasila.  

 

III. ODGOVORNI UREDNIK   

7. člen 

Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljalo 

odgovorni urednik in tričlanski uredniški odbor.  

 

8. člen 

(1) Odgovornega urednika imenuje Občinski svet 

Občine Komenda na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja, ki pripravi javni 

razpis. Javni razpis se objavi v Glasilu Občine 

Komenda in na spletni strani Občine Komenda.   

(2) Odgovorni urednik mora poleg splošnih, z 

Zakonom o medijih določenih pogojev za 

odgovornega urednika, izpolnjevati še naslednje 

pogoje: 

 ni predstavnik politične stranke ali liste na 

lokalnem nivoju, 

 ima vsaj V. stopnjo izobrazbe,  

 ima najmanj tri leta izkušenj s področja urejanja 

glasil, 

(3) Odgovorni urednik ne more biti član Občinskega 

sveta Občine Komenda, član Nadzornega odbora 

Občine Komenda, župan Občine Komenda in 

zaposlen v občinski upravi Občine Komenda.     

 

9. člen 

Mandat odgovornega urednika je pet let.   

 

10. člen 

Naloge odgovornega urednika so: 

 občinskemu svetu predlaga v sprejem 

programsko zasnovo glasila, 

 sklicuje in vodi seje uredniškega odbora, 

 vodi uredniški odbor,  

 pripravlja zapisnike sej uredniškega odbora, 

 odgovarja za uresničevanje uredniške politike, 

 zagotavlja redno izhajanje glasila, 

 naroča, pripravlja in ureja besedila, pri čemer zagotovi 

najmanj dve (2) tiskani strani avtorskega besedila za 

posamezno številko glasila ter sodeluje v vseh fazah 

nastajanja glasila,  

 angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, 

podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih 

vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju 

glasila,  

 pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila, 

 skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike, 

 udeležba in poročanje z dogodkov, prireditev in 

novinarskih konferenc,  

 druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.    

 

11. člen 

(1) Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno 

informacijo, če Zakon o medijih ne določa drugače.  

(2) Za svoje delo in delo uredniškega odbora je odgovoren 

občinskemu svetu.  

(3) Če odgovorni urednik ne deluje skladno s tem odlokom 

oziroma s sprejeto programsko zasnovo, ga občinski svet 

najprej opomni. Če odgovorni urednik še nadalje ne deluje 

skladno s tem odlokom in sprejeto programsko zasnovo, 

ga občinski svet razreši in odredi izvedbo novega razpisa. 

(4) Opomin ali razrešitev odgovornega urednika predlaga 

občinskemu svetu kolegij vodij svetniških skupin, župan ali 

vsakdo, ki v skladu z zakonom in Statutom Občine 

Komenda ali Poslovnikom Občinskega sveta Občine 

Komenda lahko predlaga akte in druge odločitve 

občinskega sveta.  

 

12. člen 

(1) Odgovornemu uredniku pripada za opravljeno delo v 

zvezi z izdajanjem javnega glasila  plačilo v obliki sejnine.  

(2) Odgovornemu uredniku pripada plačilo za vodenje seje 

uredniškega odbora, na podlagi sklepa o imenovanju in 

evidence prisotnosti na seji, sejnina  v višini 7,5  %  osnovne 

plače župana.  

(3) Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in 

odgovornim urednikom se uredijo s pogodbo.  
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IV. UREDNIŠKI ODBOR  

13. člen 

(1) Uredniški odbor imenuje občinski svet na 

predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja, ki predloge zbira na podlagi javnega 

poziva.  

(2) V uredniškem odboru so poleg odgovornega 

urednika še trije člani.  

(3) Člani uredniškega odbora ne smejo biti člani 

Občinskega sveta Občine Komenda, člani 

Nadzornega odbora Občine Komenda, župan 

Občine Komenda in zaposleni v občinski upravi 

Občine Komenda.     

(4) Uredniški odbor se imenuje za štiri leta. Mandat 

uredniškega odbora je vezan na mandat občinskega 

sveta.     

(5) V času 4-letnega mandatnega obdobja lahko 

občinski svet na predlog Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja razreši posamezne 

člane uredniškega odbora. Predloge za razrešitev 

Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja posreduje odgovorni urednik.  

 

14. člen 

(1) Člani uredniškega odbora izmed svojih članov 

imenujejo pomočnika odgovornega urednika. 

(2) Pomočnik odgovornega urednika aktivno 

sodeluje pri vseh delih, ki jih opravlja odgovorni 

urednik in nadomešča odgovornega urednika.  

 

15. člen 

(1) Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete 

programske zasnove in uredniške politike pri 

svojem delu neodvisni in samostojni. Uredniški 

odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi 

odgovorni urednik.  

(2) Naloge uredniškega odbora so:  

 skrb za uresničevanje programske zasnove 

glasila,  

 obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se 

nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,  

 obravnavanje finančnih in drugih vprašanja v 

zvezi z glasilom,  

 organiziranje dopisniške mreže, 

 opravljanje drugih nalog v zvezi z izdajanjem glasila in 

uresničevanjem njegove programske zasnove.  

 

16. člen 

Članom uredniškega odbora pripada za opravljeno delo v 

zvezi z izdajanjem občinskega glasila  plačilo v obliki sejnine 

v višini in pod pogoji, ki jih določa veljaven  Pravilnik o 

določitvi plačil za funkcionarje, člane organov občine  in 

člane delovnih teles v Občini Komenda.  

 

V. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE IN 

REFERENDUMSKE KAMPANJE 

17. člen 

(1) V času volilne kampanje za lokalne volitve in ob razpisu 

lokalnih volitev ali referenduma na nivoju lokalne 

skupnosti mora javno glasilo del prostora nameniti 

predstavitvi kandidatov in kandidatnih list, oziroma za 

predstavitvi mnenj o referendumskem vprašanju. 

(2) Pravila za brezplačne objave v času volilne kampanje 

morajo biti objavljena v glasilu v skladu z veljavno volilno 

zakonodajo. V primeru, da v tem času ni predviden reden 

izid glasila, je potrebno pravila objaviti na spletni strani 

Občine Komenda ter jih posredovati vsem organizatorjem 

volilne kampanje. 

(3) Podrobnejša pravila za objave iz prejšnjega odstavka v 

skladu z ustreznim zakonom sprejme izdajatelj.   

(4) Pravila iz tretjega odstavka tega člena morajo 

zagotavljati enakopravnost kandidatov in kandidatnih list.  

 

VI. VIRI IN NAMEN FINANCIRANJA 

18. člen 

Viri financiranja glasila so:  

 proračunska sredstva, ki jih ustanovitelj opredeli v 

proračunu Občine Komenda, 

 prihodki od plačljivih objav,  

 drugi prihodki.  

 

19. člen 

(1) Sredstva iz prejšnjega člena so namenjena za:  

 stroške priprave in tiskanja glasila, 

 stroške distribucije glasila, 

 materialne stroške uredništva,  

 sejnine odgovornega urednika in uredniškega odbora, 

 druge stroške, ki so neposredno povezani s 

pripravljanjem ter urejanjem in izdajanjem glasila.  
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(2) Stroški glasila se vodijo na ločeni proračunski 

postavki. Odredbodajalec za izplačila v zvezi z 

javnim glasilom je župan.  

 

VII. PREHODNE DOLOČBE 

20. člen 

(1) Prvo imenovanje odgovornega urednika po 

uveljavitvi tega odloka traja od imenovanja 

odgovornega urednika do končanja mandata 

trenutnega občinskega sveta,  oziroma traja do 

imenovanja novega odgovornega urednika, ki mora 

biti imenovan najkasneje v roku šestih mesecev po 

konstitutivni seji občinskega sveta.     

(2) Določbe 13., 14. in 15. člena odloka začnejo 

veljati z naslednjim mandatom Občinskega sveta 

Občine Komenda.  

 

VIII. KONČNI DOLOČBI 

21. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 

Odlok o izdajanju javnega glasila občine Komenda 

(Uradni list RS, št. 37/99). 

 

22. člen 

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih 

objavah Glasila Občine Komenda.  

 

Številka: 007-0008/2016-7 

Datum: 19. 4. 2018 

 

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  

                                                                                              

 

Na podlagi določil 46. člena Zakona o prostorskem 

načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 

70/2008 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 

106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDD-A, 

109/12, 35/13 – skl. US U-1-43/13-8) in 24. člena 

Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila 

Občine Komenda št. 08/15) je Župan Občine 

Komenda sprejel 

 

 

SKLEP 

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu občine Komenda – 

spremembe 3 (krajše SD OPN 3) 

 

1. člen 

(splošno) 

S tem sklepom Župan Občine Komenda določa način 

priprave generalnih sprememb in dopolnitev občinskega 

prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN 3). Pravna 

podlaga za izvedbo sta Zakon o prostorskem načrtovanju – 

ZPNačrt (Uradni list RS št. 33/07, 70/2008 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 

57/12 – ZUPUDD-A, 109/12, 35/13 – skl. US U-1-43/13-8 – 

v nadaljevanju: ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, obliki in 

načinu priprave  Občinskega prostorskega načrta (Uradni 

list RS št. 99/07).   

 

2. člen 

(ocena stanja in razlogi za spremembe OPN) 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda 

je bil sprejet leta 2013 (Uradne objave Glasila Občine 

Komenda št. 06/13). Manjše spremembe, ki so se nanašale 

na enoto urejanja prostora SU 9 ter na nekaj manjših 

sprememb, ki so jih v postopku predlagali predvsem 

posamezni nosilci urejanja prostora, je bilo sprejetih leta 

2017 (Uradne objave Glasila Občine Komenda št. 10/17), 

zato ocenjujemo, da je po petih letih primeren čas za prve 

večje generalne spremembe OPN. Po sprejemu OPN je 

Občina Komenda brez posebnega poziva že sprejela blizu 

sto pobud, s katerimi se predlaga sprememba namenske 

rabe in izvedbenih pogojev OPN. S spremembami in 

dopolnitvami bomo aktualizirali razvojne pobude in OPN 

prilagodili spremembam zakonodaje.     

 

3. člen 

(območje, predmet in vrsta postopka) 

Obravnavano bo celotno območje občine. Načeloma naj bi 

se spreminjal le izvedbeni del, strateški del pa bo 

spremenjen po potrebi v postopkih usklajevanja z nosilci 

urejanja prostora in če bi se v postopku med javno 

razgrnitvijo in javno obravnavo to izkazalo za potrebno.    

Spremembe OPN vključujejo spremembe namenske rabe 

in izvedbenih pogojev, po potrebi tudi način urejanja.    
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Izvedejo se skladno z določili 46. do 52. člena 

Zakona o prostorskem načrtovanju.  

 

4. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

Ob upoštevanju obstoječih strokovnih podlag in 

smernic nosilcev urejanja prostora bodo 

posamezne faze dokumenta pripravljene na osnovi 

analize prejetih pobud. To vključuje predvsem 

analize pobud za spremembo namenske rabe in 

drugih strokovnih podlag, ki jih bo treba izdelati v 

postopku sprememb.  

 

5. člen 

(okvirni roki) 

Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz 

sprememb OPN so: 

- sprejemanje pobud za ta postopek: do 31. 12. 

2018, 

- analiza pobud in predlogov:  30. 06. 2019,  

- priprava osnutka sprememb in dopolnitev: 30. 

09. 2019,   

- priprava dopolnjenega osnutka: dva meseca 

po končanih usklajevanjih in pridobitvi smernic 

nosilcev urejanja prostora,    

- priprava predloga sprememb in dopolnitev: 

dva meseca po javni razgrnitvi in javni 

obravnavi,  

- priprava usklajenega predloga: dva mesece po 

pridobitvi pozitivnih mnenj nosilcev urejanja 

prostora.      

Za posamezne faze postopka so predvideni 

zakonsko določeni roki.    

 

6. člen 

(nosilci urejanja prostor) 

Pri pripravi sprememb OPN s pripravi smernic in 

mnenj sodelujejo naslednji nosilci urejanja 

prostora:  

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 

cesta 48, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja:   

- razvoj poselitve,  

- varstvo okolja (postopek CPVO),  

- ohranjanje narave, 

- upravljanje z voda, 

- ravnanje z odpadki. 

2. Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja:   

- cestni promet, 

- letalski promet, 

- železniški promet, 

- rudarstvo.     

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja: 

- razvoj gospodarstva,  

- notranji trg – blagovne rezerve, 

- turizem, 

- podjetništvo in konkurenčnost, 

- energetika, 

- izkoriščanje naravnih surovin, 

- komunikacije. 

4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja: 

- varstvo kulturne dediščine, 

- kultura. 

5. Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja: 

- obramba, 

- zaščita in reševanje ter varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami.  

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja: 

- kmetijstvo, 

- gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. 

7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, za naslednja 

področja: 

- omrežje osnovnih, srednjih in višjih šol ter 

izobraževalnih in znanstvenih ustanov, 

- razvoj športa in športne infrastrukture.  

8. Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 2, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja: 

- zdravje. 

9. Ministrstvo  za  delo,  družino,  socialne  zadeve  in  

enake  možnosti,  Kotnikova  ulica  28, 1000 Ljubljana, 

za naslednja področja: 

- vojna grobišča. 
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10. Družba za avtoceste v RS, Dunajska cesta 7, 

1000 Ljubljana, za naslednja področja: 

- razvoj državnega avtocestnega omrežja. 

11. Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 

1000 Ljubljana, za naslednja področja: 

- državne ceste. 

12. ELES, Elektro Slovenija, d. o. o., Hajdrihova 2, 

1000 Ljubljana, za naslednja področja: 

- prenos električne energije. 

13. Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, 

Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, za 

naslednja področja: 

- oskrba z električno energijo. 

14. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 

1000 Ljubljana, za naslednja področja: 

- transport in skladiščenje zemeljskega plina. 

15. Telekom Slovenije, d. d., Cigaletova 15, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja: 

- telekomunikacijsko omrežje lokalnega 

pomena. 

16. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, PC 

Planina 3, 4000 Kranj, za naslednja področja: 

- ohranjanje narave. 

17. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Kranj, 

Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj, za naslednja 

področja: 

- varstvo kulturne dediščine. 

18. Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana, Tržaška 

cesta 2, 1000 Ljubljana, za naslednja področja: 

- gozdarstvo. 

19. Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 

61a, 1211 Ljubljana – Šmartno, za naslednja 

področja: 

- ribištvo. 

20. Petrol plin, d. o. o., Dunajska cesta 50, 1000 

Ljubljana, za naslednja področja: 

- lokalna oskrba s plinom. 

21. Komunalno podjetje Kamnik, d. d., Cankarjeva 

cesta 11, 1240 Kamnik, za naslednja področja: 

- komunalna oskrba lokalnega pomena 

(vodovod, kanalizacija). 

22. Softnet, d. o. o., Borovec 2, 1236 Trzin, za 

naslednja področja: 

- kabelsko satelitski sistem. 

23. Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, 

za naslednja področja: 

- lokalno cestno omrežje, 

- javna razsvetljava. 

Če se v postopku ugotovi, da je treba pridobiti mnenja 

organov, ki v tem členu niso našteti, se jih naknadno vključi 

v postopek sprememb in dopolnitev OPN.   

V skladu z določili 58. člena ZPNačrt in 40. člena Zakona o 

varstvu okolja se vloga poda tudi na Ministrstvo za okolje, 

ki izda odločbo o morebitni obvezi izdelave celovite 

presoje vplivov na okolje.    

 

7. člen 

(financiranje sprememb in dopolnitev OPN) 

Sredstva za izdelavo strokovnih podlag, predvidenih 

sprememb in dopolnitev ter za vodenje postopka bo v 

svojem proračunu zagotovila Občina Komenda.  

 

8. člen 

(objava in začetek veljavnosti) 

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah Glasila Občine 

Komenda in začne veljati dan po objavi. Sklep se v vednost 

pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor in sosednjim 

občinam.   

  

Št.: 3500-0002/2018 

Datum: 07. 05. 2018  

  

Stanislav Poglajen  

Župan Občine Komenda  

 


