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Hrastnik, 9. 5. 2019 

ZADEVA: Imenovanje odgovornega urednika lokalnega časopisa 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- Odlok o lokalnem časopisu občine Hrastnik (UVZ 13/19) 
- Poslovnik Občinskega sveta (UVZ 28/17)  
- Statut Občine Hrastnik (UVZ 28/17) 
 
PREDLAGATELJ: 
- Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve 

 
POROČEVALEC: 
- Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 4. redni seji, dne 28. 3. 2019, sprejel Odlok o lokalnem 
časopisu Občine Hrastnik. Odlok določa, da časopis ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni 
urednik in uredniški odbor. Uredniški odbor imenuje odgovorni urednik, odgovornega urednika pa 
Občinski svet na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve. V času od 19. 2. 2015 naprej je na funkciji odgovornega urednika deloval Jani 
Medvešek, ki pa je 3. 1. 2019 podal odstopno izjavo (objektivni razlogi – izvolitev na mesto 
občinskega svetnika), zato je potrebno imenovati novega odgovornega urednika.   

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje zakonske pogoje iz Zakona o 
medijih. Mandat odgovornega urednika traja 4 leta. Za odgovorno urednico se predlaga Irena Senčar, 
univ. dipl. literarna komparativistka in profesorica slovenščine, zaposlena na Občini Hrastnik.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je zadevo 
obravnavala na 3. redni seji, 8. 5. 2019.   
 
PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga Občinskemu 
svetu občine Hrastnik, da sprejme sklep o imenovanju v predloženi vsebini. 
 
PRILOGA: 

- čistopis sklepa 
 

Predsednik komisije 
Božo Majcen 
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Občinski svet Občine Hrastnik je na podlagi Odloka o lokalnem časopisu občine Hrastnik (UVZ 13/19) 
ter Poslovnika Občinskega sveta (UVZ 28/17) in Statuta Občine Hrastnik (UVZ 28/17) na svoji ___ 
redni seji, dne ___ sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P 
 
 

1. 
 

Občinski svet Občine Hrastnik imenuje za odgovorno urednico lokalnega časopisa Hrastov list Ireno 
Senčar.  
 

2. 
 

Mandat  odgovornega urednika traja 4 leta. 
 
 

3. 
 

Sklep velja takoj. 
 
 
 
  

     Župan 
Marko Funkl 

 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
- imenovani  
- Arhiv 2 x 
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