
 

Številka: 0322-2/2023-1 
Šempeter pri Gorici, 13. januar 2023 
 
 
Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidature za pet (5) članov uredniškega javnega 
glasila Občine Šempeter-Vrtojba 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter - 
Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) vabi člane občinskega sveta in zainteresirano javnost, da 
posredujejo predlog za sledeče kandidature:  
 
KANDIDATE ZA PET(5) ČLANSKI UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OBČINE ŠEMPETER - 
VRTOJBA 
 
Občinski svet občine Šempeter-Vrtojba je sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila 
Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011).  
 
Glasilo se izdaja z namenom obveščanja občanov o delu občinskega sveta, župana, občinske 
uprave in drugih organov Občine Šempeter - Vrtojba, o delu krajevnih odborov, javnih zavodov, 
javnih podjetij, skladov, društev, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter z namenom poročanja o 
aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, športnih in ostalih dogajanjih.  
V glasilu se objavljajo tudi javne objave in obvestila, za katere ni s predpisi določen drugačen način 
objave, ter prispevki občanov, političnih skupin, političnih strank in podobno.  
 
Cilj glasila je objavljanje celovitih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini. 
 
Glasilo  ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in 5-članski uredniški odbor.  
 
UREDNIŠKI ODBOR: 

Glasilo ureja uredniški odbor, ki šteje pet članov. Člane uredniškega odbora sveta imenuje občinski 
svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, za mandatno dobo, ki je 
enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.  
Predlagatelji članov uredniškega odbora so člani občinskega sveta in zainteresirana javnost, ki se 
jo obvesti z objavo.  
Iz vsake politične stranke ali liste je lahko v uredniškem odboru le po en predstavnik, razen v 
primeru, ko je političnih strank ali list, zastopanih v občinskem svetu, manj kot 5. Programsko in 
vsebinsko usmeritev ter nadzor nad izvajanjem programa opravlja Občinski svet Občine Šempeter-
Vrtojba. 
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, katero potrdi Občinski svet. 
Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem 
delu neodvisni in samostojni.  
Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik. 
Naloge uredniškega odbora: 

- oblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev Občinskemu svetu, 
- skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila, 
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila, 
- pripravljajo novinarske prispevke za objavo v glasilu, 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=106355&part=&highlight=


 

- obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom, 
- obravnava vse spremembe v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila. 

 
Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s 
kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za KMVVI – Uredniški odbor« ali po e-pošti na: 
info@sempeter-vrtojba.si oz. oddate osebno na sedežu občinske uprave, da bo dostavljeno do 
20. januarja 2023 do 12. ure. 
 
 

Komisija bo prejete predloge obravnavala na naslednji seji komisije. 
 
 
                           Predsednica komisije 
                                                                                             za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                                                                                               Dunja Savnik Winkler, l.r. 
 
 
  

 
 
Priloga:  

- Izjava – soglasje h kandidaturi 
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IZJAVA  - uredniški odbor 

 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/a ____________________________________, rojen/a ________________,  

stanujoč/a na naslovu: _________________________________________________________,   

telefon:______________________,  

elektronska pošta:_____________________________________________________________, 

soglašam s kandidaturo za člana/ico uredniškega odbora javnega glasila Občine Šempeter - 

Vrtojba. 

Izjavi prilagam: 
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj; 
 
 
 
 
V _______________________, dne ______________ 
 
 
 

___________________________ 
(lastnoročni podpis) 
 
 
 

S podpisom soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje za namen, za katerega so bili pridobljeni. V primeru 
izbora na občinskemu svetu, soglašate z objavo sklepa o imenovanju na občinski spletni strani. Sklep bo vseboval 
osebno ime in naslov ter se bo, kot gradivo in sprejeti akt občinskega sveta, hranil trajno.  
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, 
skladno z omenjenima pravnima aktoma.  
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