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Številka:    
Datum:     31. 1. 2019 
 
Na podlagi 24. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 08/13, 
12/14 in 07/18) Komisija in Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno 
glasilo Občine Vodice, št. 02/13, 12/14 in 07/18) Komisija za mandatna vprašanja volitve in 
imenovanja objavlja 

 
POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE UREDNIŠKEGA ODBORA  

JAVNEGA OBČINSKEGA GLASILA KOPITARJEV GLAS 
 

Na podlagi določil 11. člena Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno 
glasilo Občine Vodice, št. 02/13, 12/14 in 078/18) uredniški odbor imenuje občinski svet. 
Uredniški odbor sestavljajo odgovorni urednik, pomočnik odgovornega urednika ter še 
največ po en član uredniškega odbora na predlog vsake liste zastopane v Občinskem svetu 
Občine Vodice, vendar skupno število članov uredniškega odbora ne sme presegati števila 
list, ki so bile izvoljene v občinski svet. Člani uredniškega odbora imenujejo pomočnika 
odgovornega urednika izmed članov uredniškega odbora, ki jih je  imenoval občinski svet. 
Pomočnik odgovornega urednika aktivno sodeluje pri vseh delih, ki jih opravlja odgovorni 
urednik in nadomešča odgovornega urednika. Člani uredniškega odbora so imenovani za 
dobo, ki je za 90 (devetdeset) dni daljša od mandatne dobe občinskega sveta. Delo 
uredniškega odbora mora biti v skladu s programsko zasnovo in v skladu z Zakonom o 
javnih glasilih. 
 
Člani uredniškega odbora ne smejo biti člani Občinskega sveta Občine Vodice, člani 
Nadzornega odbora Občine Vodice, zaposleni v občinski upravi Občine Vodice in župan 
Občine Vodice.  
 
Člani uredniškega odbora imajo pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s 
Pravilnikom o honoriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas 
(Uradno glasilo Občine Vodice št. 5/2013). Za plačilo opravljenega dela se s člani 
uredniškega odbora sklene ustrezna pogodba.  
 
V pisnem predlogu za člane uredniškega odbora mora predlagatelj posredovati naslednje 
podatke o kandidatu: 

1. ime in priimek kandidata 
2. podatke o prebivališču 
3. izjavo in 
4. soglasje kandidata k predlogu kandidature. 

 

Pisne predloge za člane uredniškega odbora javnega občinskega glasila Kopitarjev glas 
predlagatelji predložijo na priloženih obrazcih Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja do vključno ponedeljka, 11. 2. 2019, do 14. ure na naslov Občina Vodice, 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice 
ali skenirane na e-naslov: obcina@vodice.si. 

 

 

             Žiga Janežič, l.r. 
 Predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 Priloga: 

- predlog za člana in soglasje 

Poslano: 

- predstavnikom izvoljenih list v občinski svet po e-pošti 
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