OBČINSKI SVET OBČINE KOMENDA
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Številka: 430-0028/2018-7
Datum: 16. 1. 2019
Na podlagi 18. in 19. 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), 8. člena Odloka o izdajanju javnega glasila občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/18) in 18. člena Statuta Občine Komenda
(Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) Komisija za mandatna vprašanja volitve in
imenovanja objavlja
PONOVNI JAVNI RAZPIS - ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA APLENCE –
GLASILA OBČINE KOMENDA
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih v
19. členu Zakona o medijih, ki so:
-

ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,
je poslovno sposoben,
mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,
po ustavi in zakonu ne uživa imunitete,

izpolnjuje 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.
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.
Mandat odgovornega urednika je pet let.
Odgovornemu uredniku pripada za opravljeno delo plačilo v skladu z 12. členom Odloka o
izdajanju javnega glasila Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 5/18)
in avtorski honorar od objav v javnem glasilu Občine Komenda.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
-

kratek življenjepis,
dokazila o izobrazbi,
ustrezna dokazila o najmanj treh letih delovnih izkušenj s področja urejanja glasil,
pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih ter
predlog svoje programske zasnove glasila.

Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z opombo »Ne
odpiraj – javni razpis za odgovornega urednika Aplence – Glasila Občine Komenda«,
najkasneje do petka 15. februarja 2019, na naslov: Občina Komenda, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo, poleg izpolnjevanja vseh razpisnih pogojev,
ponudili najprimernejšo programsko zasnovo.

Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Komenda na predlog Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Komenda bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih
dneh po sprejetju sklepa o imenovanju.
Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in odgovornim urednikom se uredijo s pogodbo.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo
kot nevtralni za vse kandidate ne glede na spol.
Roman Koncilija, l. r.
Predsednik Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja

