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Na podlagi 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) ter 11. 
in 14. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/10 in 
3/15, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/18, 3/19, 18/19 in 58/20) Občina Destrnik objavlja 

 
JAVNI RAZPIS 

ZA ODGOVORNEGA UREDNIKA 
 JAVNEGA GLASILA OBČAN 

 
I.  

Uredniški odbor javnega glasila Občan šteje pet članov (urednik in 4 člani). Uredništvo v skladu s 
programsko zasnovo glasila, ki jo sprejme občinski svet, določa in izvaja uredniško politiko ter vodi 
smotrno organizacijo dela.  

Novega odgovornega urednika bo na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
imenoval Občinski svet Občine Destrnik, in sicer za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

II.  
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki: 
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije; 
- je poslovno sposobna; 
- ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja; 
- sposobnost vsebinskega in oblikovnega produciranja besedil za javnost; 
- poznavanje novinarskega dela; 
- strokovna, organizacijska in socialna znanja.  

 
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.  

 
Naloge odgovornega urednika so, da: 
- vodi uredniški odbor, 
- predlaga programsko zasnovo glasila, 
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike, 
- zagotavlja redno izhajanje glasila, 
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila, 
- angažira zaposlene v občinski upravi, javnih zavodih, podjetjih, društvih za pripravo posameznih 

vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila, 
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike, 
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih. 
 
 
 



 
Prijava mora vsebovati: 
- izjavo o izpolnjevanju pogojev, 
- predlog oblike in tematike oziroma rubrik javnega glasila - izšlo bo 6 izvodov na leto (glasilo bo 

izšlo ), javno glasilo naj bo zasnovano na 24 straneh, 
- življenjepis s kratkim opisom delovnih izkušenj z referencami.  
 

III.  
Kandidati naj prijave z dokazili pošljejo v zaprti ovojnici, z označbo »prijava – odgovorni urednik 
Občana« najkasneje do 3. 11. 2020, na naslov: Občina Destrnik, Janežovski vrh 42, 2253 Destrnik.  

Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Destrnik bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v osmih dneh po 
sprejetju sklepa o imenovanju.  

Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02 761 92 50.  

V objavi tega razpisa se izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni tako za ženske 
kot moške. 

 
Številka: 011-18/2020-1 
Datum: 26. 10. 2020 
       

  Občinska uprava Občine Destrnik 


