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ZADEVA:    POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA 

GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA 
 
Spoštovani. 
 

Občinski svet Občine Komenda je v preteklem letu sprejel nov Odlok o izdajanju javnega glasila 
občine Komenda (UO GOK, št. 5/18). Na 4. redni seji občinskega sveta je svet imenoval odgovorno 
urednico glasila, ki bo predvidoma nastopila mandat s 1. 5. 2019. Do takrat ima Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja med drugim nalogo, da spelje ustrezen postopek za 
imenovanje Uredniškega odbora GOK. Uredniški odbor namreč imenuje občinski svet na predlog 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predloge zbira na podlagi javnega poziva.  
V uredniškem odboru so poleg odgovornega urednika še trije člani. 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.     
 

Uredniški odbor svet imenuje za štiri leta. Mandat uredniškega odbora je vezan na mandat 
občinskega sveta.    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. Člani uredniškega odbora izmed svojih članov imenujejo pomočnika odgovornega urednika, 
ki aktivno sodeluje pri vseh delih, ki jih opravlja odgovorni urednik in nadomešča odgovornega 
urednika. 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.  
 

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.  
 

Pisne predloge, ki morajo vsebovati naslednje podatke: 
 

- predlagatelj (politična stranka, skupina volivcev), 
- ime in priimek predlaganega kandidata, naslov njegovega stalnega prebivališča, datum rojstva, 

izobrazba, zaposlitev, pisno soglasje kandidata o strinjanju s predlogom kandidature 
 

pošljite v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – UREDNIŠKI ODBOR GOK«,  najpozneje do 
PONEDELJKA, 25. MARCA 2019,  na naslov:  Občina Komenda, KOMISIJA ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda. 
 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske. 
                                                                                                       Roman Koncilija, l. r.       
                                                        Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,  
                                                                                                       volitve in imenovanja 
 
 
 

Priloga:  
 predlog za imenovanje kandidata in soglasje kandidata 

 



 
 

OBČINA KOMENDA 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA - 

APLENCA 
 
      
PREDLAGATELJ:  
_______________________________________________________________________________ 
( naziv predlagatelja ) 
_______________________________________________________________________________ 
( kontaktna oseba, telefonska št. in elektronski naslov ) 
 
PREDLAGANI KANDIDAT: 
 
_______________________________________________________________________________ 
(ime in priimek) 
 
rojen __________________________________, s stalnim prebivališčem v/na:  
 
_______________________________________________________________________________ 
(kraj, ulica, hišna št.) 
_______________________________________________________________________________ 
(telefonska številka in elektronski naslov) 
_______________________________________________________________________________ 
(izobrazba in zaposlitev) 
 
                                                                                          __________________________________ 
                                                                                                    (žig in) podpis predlagatelja 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PISNO SOGLASJE H KANDIDATURI 
 

Spodaj podpisani   
_______________________________________________________________________________ 
(ime in priimek kandidata) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(datum rojstva kandidata) 
_______________________________________________________________________________ 
(stalno bivališče  kandidata) 
 

_______________________________________________________________________________ 
(izobrazba in zaposlitev kandidata) 
 

SOGLAŠAM 
 
s kandidaturo  za ČLANA UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA.  
                                                   
in izjavljam, da bom v primeru imenovanja v predlagano stalno delovno telo občinskega sveta, funkcijo tudi 
sprejel. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, bo kot upravljavec osebnih podatkov,  osebne podatke kandidatov, 
navedene v predlogu kandidature in soglasju, obdelovala za potrebe imenovanja stalnih delovni teles Občinskega sveta 
Občine Komenda. Pravna podlaga za obdelavo je zakon (ZLS), Statut Občine Komenda in Poslovnik Občinskega sveta 
Občine Komenda. Občina bo obdelane osebne podatke hranila 5 let. Kandidat ima pravico do dostopa do osebnih 
podatkov, pravico do popravka in pravico do omejitve obdelave. Svoje pravice lahko uveljavlja tako, da svojo vlogo naslovi 
na kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Jerneja Merva, Dataofficer d.o.o., e-naslov pooblaščene 
osebe: varstvopodatkov@komenda.si. V primeru, da želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih 
podatkov vložiti pritožbo pri nadzornem organu lahko to storite pri Informacijskem pooblaščencu, na naslovu: Informacijski 
pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

V _________________, dne ____________       _______________________________ 
        Podpis kandidat 


