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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Zadeva:

IMENOVANJE UREDNIŠKEGA ODBORA IN ODGOVORNEGA UREDNIKA
OBČINSKEGA GLASILA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Pravna podlaga: 15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 3/18 – UPB2) in 6.
člen Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS,
št. 15/15)
Predlagatelj:

Župan Željko Savič

Poročevalec:

Župan Željko Savič

Namen:

Obravnava in sprejem

Predlog sklepa:

1.
•
•
•

V Uredniški odbor občinskega glasila Občine Dol pri Ljubljani se imenuje:
Aleksandra Resman
Katja Kralj
Špela Korinšek Kaurin

2. Za odgovorno urednico občinskega glasila Občine Dol pri Ljubljani se
imenuje Nina Keder
3. Z imenovanjem odgovorne urednice Nine Keder se razreši bivša
odgovorna urednica Špela Korinšek Kaurin

Župan Željko Savič

OBRAZLOŽITEV:
Skladno s 6. členom Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.
15/15) občinski svet na predlog župana imenuje odgovornega urednika in do tri člane uredniškega
odbora občinskega glasila Pletenice, ki je glasilo informativne narave s poudarkom na temah
lokalne skupnosti in izhaja periodično, praviloma enkrat na mesec ali enkrat na dva meseca.
Temeljni namen glasila je obveščanje občanov o delovanju lokalne skupnosti, o delovanju društev
in drugih organizacij na območju občine, o dogodkih in prireditvah ter osebah, ki imajo lokalni ali
širši pomen. Glasilo lahko vsebuje tudi druge teme in rubrike.
Poslanstvo Uredniškega odbora je zagotovitev izdaje občinskega glasila v skladu s pričakovanimi
standardi in uredniško strategijo. Uredniški odbor je pristojen za sprejemanje uredniške politike in
strategije in skrbi za uresničevanje le te, pri čemer načrtuje, pripravlja, redno izdaja in distribuira
občinsko glasilo.
Odgovorni urednik vodi Uredniški odbor in koordinira delo v njem ter opravlja vse naloge, ki so
potrebne za redno izdajo občinskega glasila.
Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je pozvala javnost, da posreduje kandidate
za imenovanje odgovornega urednika in do tri člane uredniškega odbora, vse prejete predloge pa
je nato predala županu, ki je odločil o dokončnem predlogu za imenovanje.
V določenem roku, do 7.4.2019, je komisija prejela naslednje predloge za uredniški odbor:
• Aleksandra Resman (poklicna novinarka)
• Katja Kralj
• Špela Korinšek Kaurin (odgovorna urednica glasila Pletenic, revije Zeleni raj in Gaia, vodja
kataloške prodaje studia Moderna, pisec prispevkov, urednikovanje spletnih strani)
V navedenem roku je komisija prejela naslednje predloge za odgovornega urednika:
•
•

Špela Korinšek Kaurin (odgovorna urednica glasila Pletenic, revije Zeleni raj in Gaia, vodja
kataloške prodaje studia Moderna, pisec prispevkov, urednikovanje spletnih strani)
Nina Keder (novinarka – Mobitel d.d., novinarka in namestnica urednice – Burda d.d.,
urednica – Adria Media Ljubljana d.o.o., novinarka in urednica – www.kamnican.si)

Vsi predlogi so bili pravočasni ter popolni. Prav tako so vsi predlagani člani izpolnjevali pogoje za
imenovanje, pri čemer so bili za člana uredniškega odbora podani 3 predlogi, za odgovornega
urednika pa 2 predloga, zaradi česar se predlaga, da se zaradi zapolnitev mest v uredniškem
odboru imenujejo vsi kandidati, ki so za to mesto kandidirali, za odgovorno urednico pa se imenuje
edina preostala kandidatka Nina Keder.

FINANČNE POSLEDICE:
V proračunu za leto 2019 je v postavki 402938 za sodelavce občinskega glasila rezerviranih
14.000,00 €.

