
 

 

OBČINA RIBNICA 
Oddelek za družbene dejavnosti 
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, Slovenija, Telefon: 01/ 837 20 23 
Faks: 01/ 836 10 91, E-pošta: obcina@ribnica.si 

 
Številka: 615-0001/2019                                                                                               
Datum: 29.11.2019  
 
 
Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o medijih (Ur.l.RS, št. 110/06–UPB, 47/12, 22/16 in 
39/16), 10. člena Odloka o javnem glasilu Občine Ribnica (Ur.l.RS, št. 103/07, 64/19)  
objavlja Občina Ribnica  
   

J A V N I   R A Z P I S 
ZA IZBIRO ODGOVORNEGA UREDNIKA JAVNEGA GLASILA  

OBČINE RIBNICA »REŠETO« 
  

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, 
določenih v 19. členu Zakona o medijih, ki so:  
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,  

- je poslovno sposoben,  

- mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,  

- po ustavi in zakonu ne uživa imunitete,  
 
izpolnjuje še naslednja pogoja:  
- ima najmanj V. stopnjo izobrazbe,  

- ima izkušnje s področja urejanja glasil ali novinarskega dela v medijih.  
 
Odgovornega urednika imenuje Občinski svet Občine Ribnica na predlog programskega 
sveta, za obdobje 4. let z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo 
opravljal kot zunanji pogodbeni delavec Občine Ribnica. 
 
Naloge odgovornega urednika so: 

• daje mnenje na  programsko zasnovo glasila, 

• določa uredniško politiko,  

• odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila, 

• zagotavlja redno izhajanje glasila, 

• naroča, pripravlja in ureja besedila, ter sodeluje pri vseh fazah nastajanja glasila, 

• zagotavlja in vodi dopisniško mrežo izmed članov občinske uprave, krajevnih 
skupnosti, javnih zavodov, podjetij, skladov, društev in ostale zainteresirane 
javnosti, za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju 
glasila, 

• pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila, 

• skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike, 

• opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih. 
 

 
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:  
- kratek opis delovnih izkušenj s področja novinarstva oz. urejanja glasil,  

- dokazila o izobrazbi,  

- pisno izjavo, o izpolnjevanju pogojev iz 19. člena Zakona o medijih ter  

- predlog svoje programske zasnove glasila. 
 
Prijavo z ustreznimi dokazili morajo kandidati poslati v zaprti ovojnici z označbo »Ne 
odpiraj – javni razpis za odgovornega urednika REŠETO«, najkasneje do ponedeljka, 
9.12.2019 do 12. ure, na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.  
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Kot pravočasne se bodo upoštevale tudi vloge, ki bodo do navedenega datuma in ure 
prispele na e-naslov: obcina@ribnica.si. 
Z odločitvijo Občinskega sveta Občine Ribnica bodo prijavljeni kandidati seznanjeni v 8. 
dneh po sprejetju sklepa o imenovanju. 
 
Dodatne informacije dobite vsak delovni dan v času uradnih ur na Oddelku za družbene 
dejavnosti Občine Ribnica pri Metki Tramte, telefonska št. 01/837 20 23. 
 
 
OBČINA RIBNICA    


