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Z A P I S N I K 
 

3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je potekala 

od srede, 18. 11. 2020, od 10.00 ure, do četrtka, 19. 11. 2020, do 11. ure. 

 

Župan Občine Sodražica mag. Blaž Milavec je v skladu z 23. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) sklical 3. dopisno sejo Občinskega sveta 
Občine Sodražica. Vabilo in gradivo je bilo članom Občinskega sveta posredovano po e-pošti, 
z dostopom na občinski spletni strani, in sicer v sredo, 18. 11. 2020, ob 10.08 uri.  
 

DNEVNI RED: 

1. Predlaganje kandidata za predstavnika občine v Razvojnem svetu regije Jugovzhodna 
Slovenija. 

 
Obrazložitev: 
Dne 9. 10. 2020 smo prejeli poziv za predlaganje kandidata za predstavnika občine v 
Razvojnem svetu regije Jugovzhodna Slovenija (Priloga 1). V razvojnem svetu sodeluje 21 občin 
JV regije. Na podlagi 11. člena ZSRR-2 kandidate za predstavnike občin v razvojnem svetu 
predlagajo občinski sveti izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev.  
Na podlagi predlogov kandidatov bo Svet regije JV Slovenija pripravil skupno listo, o kateri 
bodo glasovali občinski sveti vseh občin JV Slovenije. Kandidatna lista bo potrjena, če bo zanjo 
glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin 
v regiji. Razvojni svet regije se izvoli za programsko obdobje 2021 – 2027.  
Glede na to, da se za kandidata predlaga občinskega funkcionarja, se javni poziv ne izvede. 
V iztekajočem mandatu je bil predstavnik župan mag. Blaž Milavec, ki pa za nov sklic 
predlaga podžupana Andreja Pogorelca. Podžupan je h kandidaturi podal svoje soglasje. 

Svetniki so glasovali o naslednjem predlogu sklepa: 

Občinski svet Občine Sodražica predlaga, da se za predstavnika Občine v Razvojnem svetu 
regije Jugovzhodna Slovenija imenuje podžupan Andrej Pogorelc.  
 
Glasovanje je potekalo z osebnim telefonskim glasovanjem oz. glasovanjem po elektronski 
pošti, in sicer od srede, 18. 11. 2020, od 10.00 ure, do četrtka, 19. 11. 2020, do 11. ure. Glasovi 



so bili posredovani na e-naslova: obcina@sodrazica.si in darja.vetrih@sodrazica.si, po 
telefonu pa jih je prejemala Darja Vetrih. 
Skladno s Poslovnikom občinskega sveta se šteje, da je dopisna seja sklepčna, če je bilo vabilo 
poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje 
se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.  
 
Glasovali so:  
Zvonko Janež, 18. 11. 2020, ob 10.11, po e-pošti, Franc Krže, 18. 11. 2020, ob 12.15, po 
telefonu, Ernest Pirnat, 18. 11. 2020, ob 14.15, po e-pošti, Branko Arko, 18. 11. 2020, ob 14.45, 
po telefonu, Zdenka Lušin, 18. 11. 2020, ob 18.25, po e-pošti, Evgen Zajc, 19. 11. 2020, ob 6.15, 
po e-pošti, Andrej Pogorelc, 19. 11. 2020, ob 9.26, po e-pošti, Anton Prijatelj je 19. 11. 2020, 
ob 10.42, po e-pošti, Karmen Kordiš, 19. 11. 2020, ob 10.59, po e-pošti,  
 
Z devetimi glasovi »za« in nobenim »proti« je bil sprejet naslednji  
 

SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Sodražica predlaga, da se za predstavnika Občine v Razvojnem svetu 

regije Jugovzhodna Slovenija imenuje podžupan Andrej Pogorelc.  

 

 
Seja sej je zaključila 19. 1. 2020, ob 11. uri. 
 
 
 
 
Zapisala:         Župan občine Sodražica 
Darja Vetrih                                                                mag. Blaž Milavec l. r. 
 


