
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice na 
podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice (Uradni list 
RS, št. 101/99, 117/02 in 106/12) in 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, 39/16 

in 45/19-odl. US) objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za odgovornega urednika glasila Vrelec 

 
 
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki izpolnuje pogoje, določene z Zakonom o medijih 

in Odlokom o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Dolenjske Toplice, in sicer: 

 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, 

 ne uživa imunitete, ki ji je podana po ustavi ali zakonu. 
 

Naloge, pristojnosti in pravice odgovornega urednika so razvidne iz Odloka o ustanovitvi in izdajanju 
javnega glasila Občine Dolenjske Toplice in Zakona o medijih.  
 
Kandidati morajo k vlogi priložiti: 

 kratek življenjepis ter programsko zasnovo, 

 navedbo izkušenj s področja urejanja glasil ali novinarskega dela na radiu, TV oz. drugih javnih ali 
zasebnih medijih, z navedbo trajanja teh izkušenj ter predložitev ustreznih listin (izjav/potrdil ipd.), 
ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja, 

 izjavo, da je kandidat državljan RS oz. države članice EU ter da ima aktivno znanje slovenskega 
jezika, 

 izjavo, da kandidat izpolnjuje vse ostale pogoje za odgovornega urednika. 
 
Pisne prijave z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo oziroma dostavijo v zaprti kuverti najkasneje 
do 30. novembra 2019, do 12.00 ure, na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, s pripisom: »Razpis za odgovornega urednika 
glasila Vrelec«. 
 
Prijave bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Imenovanje bo opravil 
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice. Mandatna doba je enaka mandatni dobi komisije, ki je opravila 
imenovanje. 
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