Številka: 030-0001/2019-13
Datum: 26.3.2019

UREDNIŠKI ODBOR OBČINSKEGA GLASILA RAZGLEDI

ZAPISNIK
1. seje Uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi,
ki je bila dne 25.3.2019, z začetkom ob 16.00 uri,
v prostorih Občine Šmarješke Toplice

Prisotni:
Aleksandra Barič Vovk, članica,
Mirko Perše, član,
Andreja Barbo, članica,
Kristina Ščuka, lektorica in članica,
Nina Zoran, članica,
Tone Bobič, član,
Mateja Kotnik, članica,
Odstotni:
Katarina Žagar, članica (opr.)
Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti;
2. Mnenje k predlogu imenovanja odgovornega urednika občinskega glasila
Razgledi;
3. Razno.
Obravnava 1. točke dnevnega reda:
Ugotovi se, da številčna prisotnost članov omogoča sklepčnost seje in se potrdi dnevni
red.
Obravnava 2. točke dnevnega reda:
Mateja Kotnik vse zbrane seznani s postopkom imenovanja odgovornega urednika za
mandatno obdobje 2018-2022. Preden Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanje, pripravi predlog odgovornega urednika in predlog posreduje občinskemu
svetu v imenovanje, je potrebno pridobiti mnenje uredniškega odbora. Člani
uredniškega odbora so razpravljali o predlagani kandidatki, Katji Kuhelj Gorjanec,
Brezovica 4d, 8220 Šmarješke Toplice. Omenjena kandidatka je že bila odgovorna

urednica občinskega glasila Razgledi v preteklem mandatu in je izkazala veliko mero
vestnosti ter pozitivnega odnosa do dela kot odgovorna urednica.
Poudari se še dejstvo, da je pri prvotni obravnavi predlogov na 1. seji Komisije za
mandatna vprašana, volitve in imenovanja, dne 18.2.2019, prišlo do napake, in sicer
se je na podlagi napačno izpolnjenega obrazca upoštevalo, da je kandidat za
odgovornega urednika tudi gospod Jože Perše. Ker je šlo za nepravilen obrazec, se
predlog umakne.
Obravnava 3. točke dnevnega reda:
Pod točko Razno so člani razpravljali o poteku dela uredniškega odbora in o vsebinski
sestavi občinskega glasila. Dogovorili so se, da bi prva številka v letu 2019 izšla proti
koncu meseca aprila.
SKLEP
Člani uredniškega odbora občinskega glasila Razgledi podajajo pozitivno
mnenje k predlogu imenovanja Katje Kuhelj Gorjanec, Brezovica 4d, 8220
Šmarješke Toplice za odgovorno urednico občinskega glasila Razgledi. Skladno
s 13. členom Odloka o izdajanju občinskega glasila Razgledi, uredniški odbor
posreduje svoje mnenje Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
v nadaljnji postopek.
Zapisnik napisala:
Mateja Kotnik

Priloge:
- lista prisotnosti.
Vročiti:
- KVIAZ,
- županu,
- v spis.

