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_ =!rl1oyska vas • Občinsko glasilo izbrisano 

Je Trnovskemu zvonu odzvonilo? 
V občInI Trnovska vas so se svetnIkI leta 2000 odločili. da bodo izdajali občInsko glasilo ln ga poImeno
vali TrnovskI zvon. Imenovali so urednico ln urednlikl odbor ln prva itevlIka Je /zila 20. oktobra 2000. 

V letu 2000 Sla i1.!U dve šte· 
vilki, leta 20(H štiri, leta 2002 
celo pet in lani štiri . zadnja 
številka 23. decembra. Potem 
je odgovorna urednica odstopi
la in svetniki so pričeU posto
pek imenovanja novega urednika 

ali urednice. Zaradi imenovanja 
urednika je bila sklicana celo iz
redna seja občinskega sveta, na 
kateri je bil rezultat glasovanja 
neodločen. Potem so o uredni
ku nameravati razpravljati na 14. 
redni seji 13. maja, a je bila pre· 

kinjena že pri sprejemanju dne
vnega reda. Na nadaljevanju 14. 
redne seje 26. maja pa je svetni
kom uspelo imenovati urednika, 
z imenovanim pa se ni strinjal 
župan in je sprejeti sldep zadr· 
žal. Na naslednji, 15. redni seji 
so svetniki ponovno potrdili is
tega urednika in po neuradnih 
infonnadjab je župan ponovno 
zadrial izvajanje tega sldep •. 

Neuradno pa se tudi govori, 
da tiskani medij Trnovski zvon 
ni več vpisan v razvid medijev, 
zato smo govorice preverili v 
Oddelku za medije in avdiovizu· 
alno kulturo pri Ministrstvu za 
kulturo. VIŠji svetovalec Skender 
Adem je podal naslednjo obraz· 
ložitev: 'TISkani medij Trnovski 
zvon je bil izbrisan iz razvida me
dijev z odločbo št. 006-26712002 
z dne 1. 9. 2004 na podlagi pi. 
snega predloga pristojnega inš
pektorja g. Ivana Pala. Medijski 
inšpektor je v svojem predlogu 

kot glavni razlog za izbris iz raz· 
vida medijev navedel neredno 
izhajanje. Zadnja številka tiska· 
nega medija Trnovski zvon je iz· 
šla v mesecu decembru 2003. Iz 
odločbe št. 006-26712002 z dne 
26. 4. 2002, s katero je bil Trnov· 
ski zvon vpisan v razvid medijev, 
ki ga vodi Ministrstvo za kulturo 
RS, je razvidno, da je časovni in
terval razširjanja medija 'vsake 
tri mesece, lahko pa tudi dvojna 
ali izredna številka'. Skladno z 
določili Zakona o medijih pris· 
tojno ministrstvo izbriše medij 
iz razvida, če ne deluje več kot 
6 {šest} mesecev, razen v prime
rib, ko izbaja v daljših časovnib 
intervalih. Glede posledic izbri· 
53 pa veljajo določila, ki izda· 
jatelju prepovedujejo r.IZŠirjanje 
programskib vsebin prek medi· 
ja, ki ni vpisan v razvid pri pri· 
stojnem minisustvu." 
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