
 
 
Številka: 030-2/2020 
Datum:   27. 02. 2020 
 
Občinskemu svetu 
 
Zadeva:  Imenovanje odgovorne urednice, uredniškega odbora in članov 

programskega sveta Suhorobarja 
 
Občinski svet je z Odlokom o občinskem glasilu Suhorobar določil, da za redno izhajanje 
občinskega glasila in njegovo programsko zasnovo skrbijo uredništvo in programski svet. 
Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik in člani, lahko pa tudi namestnik odgovornega 
urednika. Naloga uredništva je izvajanje uredniške politike v skladu s programsko zasnovo, 
za kar je odgovoren odgovorni urednik. 
Programsko zasnovo glasila oblikuje programski svet. Člane programskega sveta sestavljajo 
člani iz različnih segmentov družbenega življenja lokalne skupnosti. 
Odgovornega urednika, člane uredništva in člane programskega sveta imenuje občinski svet 
na predlog župana za obdobje štirih let. 
Župan je 3. 2. 2020 objavil javni poziv za podajo predlogov za kandidata za odgovornega 
urednika, člane uredniškega odbora in člane programskega sveta. Rok za podajo predlogov 
je potekel 20. 2. 2020. Na Občino je prispela ena kandidatura za odgovorno urednico, za 
člane uredništva in programskega sveta pa ni bilo podanih predlogov. K podaji predlogov za  
imenovanje v programski svet je Občina posebej pozvala tudi OŠ dr. Ivana Prijatelja, ki je 
nato predlagala dosedanjo članico Slavko Tanko, Društvo upokojencev, ki je predlagalo Ano 
Modic, in Mladinski klub Sodražica, ki je predlagal Jasno Janež.  
Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o občinskem glasilu Suhorobar (Ur. l. RS št. 65/04, 53/07, 
104/09) predlagam Občinskemu svetu, da sprejme naslednji  

 
S K L E P 

Za odgovorno urednico občinskega glasila Suhorobar se imenuje: 
- Nina Pirc Vovčko, Globel 16, Sodražica. 

 
Za članici uredništva občinskega glasila Suhorobar se imenujeta: 

- Petra Marn, Vinice 13, Sodražica, 
- Darja Vetrih, Jelovec 10 a, Sodražica. 

 
Za člane programskega sveta občinskega glasila Suhorobar se imenujejo: 

- Jasna Janež, Globel 12 b, Sodražica, 
- Tadej Košmrlj, Cesta Majde Šilc 18, Sodražica, 
- Ana Modic, Cesta Notranjskega odreda 30, Sodražica,  
- Slavka Tanko, Nova vas 65, p. Nova vas. 
- Nadja Zobec Krže, Petrinci 2, 1317 Sodražica 

 
Mandat odgovorne urednice, članic uredništva in članov programskega sveta traja 
štiri leta, in sicer od dneva imenovanja dalje. 

 

ŽUPAN OBČINE SODRAŽICA: 
mag. Blaž Milavec l.r. 


