
 OBČINA TRZIN  
Komi s i j a  za  ma n dat na  v pr aša nja ,  vo l i t ve  i n  im enov a nja  
 

 

 

 
 

ŠTEVILKA: 

DATUM: 

20-13/2021 

11. 5. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: Volitve in imenovanja: Sklep o imenovanju odgovornega urednika 

občinskega glasila Odsev  

  

NAMEN: Imenovanje odgovornega urednika  

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 

61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakon 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, 45/19 – odl. US 

in 67/19 – odl. US), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – 

uradno prečiščeno besedilo), Odlok o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu 

Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/08 – 

uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15, 11/16, 8/20 in 9/21) 

  

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

  

POROČEVALKA: predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ga. 

Klavdija Tretjak 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Sprejem sklepa o imenovanju odgovornega urednika ne bo imel dodatnih 

finančnih posledic za proračun. Sredstva za plačilo urednika so predvidena na 

PP0022.  

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu z Odlokom o zagotavljanju 

obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/08 – 

uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15, 11/16, 8/20 in 9/21) pripravila razpis za izbiro odgovornega 

urednika javnega glasila Občine Trzin – Odsev, ki ga bo objavila v glasilu Odsev, še enem javnem glasilu, 

ki ga bere ali posluša veliko bralcev oziroma poslušalcev na širšem območju Občine Trzin ter na spletni 

strani Občine Trzin. Mandat dosedanji urednici bo potekel dne 20. 6. 2021 (imenovana je bila na 7. 

redni seji, dne 19. 6. 2019), zato je potrebno objaviti nov razpis in na novo imenovati urednika. Za 

odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki: 

- izpolnjuje pogoje iz 19. člena Zakona o medijih in ni član Občinskega sveta Občine Trzin, 

Nadzornega odbora Občine Trzin, župan Občine Trzin ali zaposleni v Občinski upravi Občine 

Trzin; 

- ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in 

- ob prijavi na razpis predloži programsko zasnovo glasila, ki vsebuje vsebinski načrt rubrik 

Odseva ter zagotovilo o zadostnem številu stalnih sodelavcev. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705


Rok za prijavo na razpis se bo iztekel v ponedeljek, 14. 6. 2021, ob 13. uri. Komisija se bo sestala na isti 

dan in odprla prispele prijave ter kandidate, ki bodo izpolnjevali vse pogoje, povabila na razgovor. 

Ponovno se bo sestala 21. 6. 2021 (skupaj s Komisijo za informiranje, občinska priznanja, proslave in 

promocijo občine) in po opravljenih razgovorih sprejela sklep, s katerim bo predlagala občinskemu 

svetu v imenovanje odgovornega urednika, ki bo imenovan za obdobje štirih let. Odločitev in razloge 

za izbiro predlaganega kandidata bo na seji občinskega sveta predstavila predsednica Komisije za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – 

ZIUOOPE), Zakon 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, 45/19 – odl. 

US in 67/19 – odl. US), in 19. člena Odloka o zagotavljanju obveščanja javnosti o delu Občine Trzin in 

glasilu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 6/08 – uradno prečiščeno besedilo, 8/12, 3/15, 

11/16, 8/20 in 9/21) je Občinski svet Občine Trzin na 20. redni seji, dne 23. junija 2021, sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju odgovornega urednika glasila Občine Trzin Odsev 

 

1. Občinski svet Občine Trzin se je na 20. redni seji, dne 23. junija 2021, seznanil s predlogom 

Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in za odgovornega urednika občinskega 

glasila Odsev za obdobje štirih let imenoval ________________________________. 

 

2. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati 28. junija 2021.  

 

 

Številka: 430-0017/2021       Župan Občine Trzin 

Datum: 23. 6. 2021                         Peter LOŽAR, l. r. 
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