JAVNI POZIV
za podajo predlogov za imenovanje nadomestnega člana v uredniškem odboru
časopisa Sr(e)čno Trbovlje
Predlagatelji so lahko:
občani Občine Trbovlje, katerim je namenjen časopis; zavodi, društva, zveze društev oziroma
njihovih organizacij s področja kulture, športa, izobraževanja, drugih družbenih dejavnosti.
Kandidat naj izpolnjuje naslednje pogoje:





da je občan Občine Trbovlje;
da je dejaven član ali dobro pozna delovanje združenj upokojencev;
da s svojim znanjem, poznavanjem dogajanja v mestu in z dosežki na različnih področjih
družbenega življenja lahko pripomore k dobremu delovanju občinskega glasila;
od kandidata pričakujemo, da deluje oziroma ima izkušnje s posameznih področij dela in
življenja v občini, glede na namen glasila, ki je obveščanje občanov. Pričakujemo tudi, da je
osebnost komunikativna in pri svojem delu objektivna.
V predlogu za kandidata je potrebno navesti naslednje podatke:
Podatki o predlagatelju:





naziv oziroma ime in priimek in naslov predlagatelja,
predlagatelj navede kratko utemeljitev predloga,
predlagatelj navede izkušnje kandidata s posameznih področij dela in življenja v občini.
Podatki o predlaganem kandidatu:






ime in priimek,
stalno prebivališče,
poklic oziroma delo, ki ga opravlja ali ga je opravljal kandidat,
izjava kandidata, da soglaša s kandidaturo.
Objava javnega poziva in roki za pošiljanje predlogov:
Javni poziv se objavi na spletni strani Trbovlje: www.trbovlje.si.
Rok za posredovanje predlogov je 10 dni od objave.
Izmed predlogov bo uredniški odbor opravil izbor, člana pa bo do konca mandatnega obdobja
potrdil občinski svet.
Oddaja predlogov:
Predlagatelji predloge za evidentiranje kandidata za člana uredniškega odbora pošljejo na
naslov: Uredništvo časopisa Sr(e)čno Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. Predloge lahko
pošljejo pisno po pošti ali preko elektronske pošte na naslov: vesna@dd-trbovlje.si.
Obvestilo o imenovanju:

Predlagatelji in kandidati bodo o imenovanju nadomestnega člana uredniškega odbora
časopisa Sr(e)čno Trbovlje obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa Občinskega sveta
Občine Trbovlje o imenovanju člana uredniškega odbora. Član bo vabljen na sestanek
uredniškega odbora pred izdajo naslednje številke časopisa.
V besedilu javnega poziva so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Dodatne informacije:
Dodatne informacije o izvedbi javnega poziva lahko dobite v času uradnih ur na tel. št. 03 56
33 490 in prek elektronske pošte: vesna@dd-trbovlje.si.
Uredništvo časopisa
Sr(e)čno Trbovlje
Odgovorna urednica
Vesna Jesih

