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Gradivo za 12. točko dnevnega reda 
 

 

 

 

Predlagatelj:  Župan 
 

 

Zadeva: Predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju novega odgovornega 
  urednika javnega glasila Občan 

 

 

Poročevalec/ka: Robert Simonič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
     imenovanja 
 
 
Predlog sklepa: 

»Občinski svet Občine Destrnik sprejme predlog Sklepa o razrešitvi in imenovanju novega 

odgovornega urednika javnega glasila Občan, v predlagani vsebini.« 

 

 

 



Na podlagi 14. člen Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, 
št. 1/2010, 3/2015, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2018, 18/2019, 58/2020) in 15. člena 
Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na ___  redni seji, dne _____ sprejel 
 
 

SKLEP 

o razrešitvi in imenovanju novega odgovornega urednika  
javnega glasila Občan 

 
1. člen 

Tadej Urbanija se razreši funkcije odgovornega urednika javnega glasila Občan. Z razrešitvijo 
Tadeja Urbanija s funkcije odgovornega urednika javnega glasila Občan, preneha mandat 
celotnemu uredniškemu odboru. 

2. člen 

Špelo Pokeržnik se imenuje za novo odgovorno urednico javnega glasila Občan. Mandat 
odgovorne urednice traja 4 leta.  
   

3. člen 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu. 
 
Številka:  
Datum:  
 
 __________________________________________________________________________ 

      
O b r a z l o ž i t e v: 

                                                                                        
Odlok o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/2010, 3/2015, 
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2018, 18/2019, 58/2020; v nadaljevanju: odlok) v 10. členu 
določa, da glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor. 
Nadalje odlok v 14. členu določa, da odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet na 
predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki odgovornega urednika izbere 
na podlagi razpisa, ki ga pripravi občinska uprava. Mandat odgovornega urednika je 4 leta, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
Dne 5. 10. 2020 je odgovorni urednik Tadej Urbanija podal izjavo o odstopu z mesta odgovornega 
urednika javnega glasila Občan. V skladu s 15. členom odloka z razrešitvijo odgovornega urednika 
preneha mandat celotnemu uredniškemu odboru.  
  
Javni razpis za novega odgovornega urednika javnega glasila Občan je bil objavljen dne 26. 10. 
2020, na katerega je prispela ena prijava. Kandidatka izpolnjuje vse pogoje iz javnega razpisa. 
 
Glede na navedeno predlagam občinskemu svetu Občine Destrnik, da predlog obravnava in 
sprejme. 
 
 

                 Franc PUKŠIČ 
                  župan Občine Destrnik 
 






