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Imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Občine 
Cerknica 
 



 
Številka: 014-0010/2017 
Datum: 4. 10. 2017 
 
SVETNICAM IN SVETNIKOM 
OBČINSKEGA SVETA  
 
ZADEVA:  Imenovanje odgovornega urednika občinskega glasila Občine 

Cerknica 
 

NAMEN: Obravnava in potrditev predloga 
 

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 - UPB, 69/06 - ZOIPub, 
36/08 - ZPOmK-1, 90/10 - odl. US, 87/11 - ZAvMS, 77/10 - ZSFCJA, 
47/12, 47/15 - ZZSDT, 22/16 in 39/16), Odlok o ustanovitvi in izdajanju 
občinskega glasila Občine Cerknica (Ur. list RS, št. 59/2013, 23/2015) 
in Statut Občine Cerknica – UPB1 (Ur. list RS, št. 2/17)  
  
 

PREDLAGATELJ: Marko Rupar, župan 
  
POROČEVALKA: Jasna Zalar, višja svetovalka 
  
MATIČNO TELO: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
  
PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Cerknica je na ____ redni seji sprejel sklep 

o imenovanju odgovornega urednika občinskega glasila Občine 
Cerknica. 

 
O b r a z l o ž i t e v : 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja (KMVVI) je 18. 9. 2017, v skladu z 
Odlokom o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica, na spletni strani Občine 
Cerknica ter v časopisu Delo, objavila Javni razpis za izbiro odgovornega urednika javnega 
glasila Občine Cerknica.  
 
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o medijih (da ima kandidat izkaz o aktivnem znanju 
slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije; da je poslovno sposoben; da mu ni 
izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja ter da po ustavi ali 
zakonu ne uživa imunitete) mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje: najmanj visokošolska 
izobrazba družboslovne smeri; izkušnje s področja uredniškega ali novinarskega dela ter ne sme 
biti funkcionar politične stranke na državni ali lokalni ravni. K prijavi so morali kandidati predložiti 
še: kratek življenjepis; dokazilo o izobrazbi, opis znanj in delovnih izkušenj s področja del 
odgovornega urednika; podpisano izjavo in druga dokazila o izpolnjevanju pogojev, oceno 
trenutnega stanja javnega glasila ter predlog programske zasnove javnega glasila. 
 
V 15-dnevnem roku za prijavo, so prispele tri prijave. Skladno z 8. členom Odloka o ustanovitvi in 
izdajanju občinskega glasila Občine Cerknica ter 58. in 60. členom Poslovnika občinskega sveta 
občine Cerknica bo omenjene prijave obravnavala KMVVI ter občinskemu svetu podala predlog 
kandidata.  
 
Gradivo pripravila: 
Jasna Zalar, 
višja svetovalka 
 Marko Rupar 
 župan 


