Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 21/2000 z dne 8.3.2000
Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94), 29. člena statuta
Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 35/95) in določil statutov Občine Borovnica, Občine
Brezovice in Občine Horjul so občinski sveti na sejah: Občinski svet občine Vrhnika, dne 10.
2. 2000, Občinski svet občine Borovnica, dne 16. 9. 1999, Občinski svet občine Brezovica
dne 7. 10. 1999, Občinski svet občine Horjul dne 17. 6. 1999 sprejeli
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis
1. člen
Občine soizdajateljice glasila Naš časopis ugotavljajo, da je odlok o ustanovitvi in izdajanju
glasila Naš časopis potrebno dopolniti in spremeniti zaradi oblikovanja novih občin na
območju občin soizdajateljic glasila Naš časopis.
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka tako, da se pravilno glasi:
“S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje glasila Občine Vrhnika, Občine Borovnica,
Občine Brezovica in Občine Horjul kot informativno glasilo omenjenih občin.”
3. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se pravilno glasi:
“Ime glasila je Naš časopis, s podnaslovom Glasilo občin Vrhnika, Borovnica, Brezovica in
Horjul.”
4. člen
Spremeni se drugi odstavek 3. člena odloka tako, da se pravilno glasi:
“Izdajateljica glasila je Občina Vrhnika (sedež: Tržaška cesta 1, Vrhnika) in soizdajateljice
Občina Borovnica (sedež: Paplerjeva 22, Borovnica), Občina Brezovica (sedež: Tržaška
cesta 390, Brezovica) in Občina Horjul (sedež: Horjul 57, Horjul).”
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se pravilno glasi:
“Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v vseh štirih občinah.”
6. člen
Spremeni se 7. člen odloka, ki se pravilno glasi:
“Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v vseh štirih občinah ter o hotenjih in
interesih prebivalcev teh občin.

Opravlja nalogo osrednjega informatorja o življenju in delu v vseh štirih občinah. Objavlja
objektivne in celovite informacije o vseh področjih življenja in dela v štirih občinah, obenem
pa je tudi javna demokratična tribuna prebivalcev teh občin.”
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 11/1-odl-007-2/2000
Vrhnika, dne 10. februarja 2000.
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