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Številka: 900-1/14 
Datum: 17. 10. 2014 
 

Z A P I S N I K 
 

1. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 16. 10. 2014 ob 18. uri 
v sejni sobi Občine Sodražica 

 
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Miha Vesel, Franc Krže, Anton 
Matelič, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš, Jože Kos 
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih 
 
Ostali prisotni: predsednica OVK Občine Sodražica Maruša Pakiž Arko 
 
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in predstavil naloge občinskega sveta. Obrazložil je vsebino 
dnevnega reda in povedal, da se o dnevnem redu 1. seje občinskega sveta ne glasuje. Povedal je 
tudi, da skladno s Poslovnikom občinskega sveta, 1. konstitutivno sejo vodi najstarejši član 
občinskega sveta in povabil Antona Mateliča, da prevzame besedo.  

 
AD/1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov 
 
Anton Matelič je ugotovil pristnost devetih svetnikov in podal naslednji  
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov. 
2. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in 

volitev župana. 
3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana. 
4. Poročilo imenovane komisije in potrditev mandatov svetnikov. 
5. Poročilo imenovane komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana. 
6. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
7. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta. 
8. Imenovanje članov Nadzornega odbora. 
9. Razno. 

 
 
AD/2 Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v občinski svet in 
volitev župana 
 
Poročilo je podala tajnica Občinske volilne komisije Občine Sodražica (v nadaljevanju: OVK) 
Darja Vetrih. Svetnikom je predstavila, kako je potekalo delo in povzela podatke iz poročila 
OVK, rezultate za posamezne volilne enote ter za župana. 
Razprave ni bilo. 
 
 
AD/3 Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve 

župana 
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Anton Matelič je podal predlog sklepa župana o imenovanju Komisije za pregled prispelih pritožb 
in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. Razprave ni 
bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P 
 

Imenuje se Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki 
jo sestavljajo Zvonko Janež kot predsednik ter Andrej Pogorelc in Anton Matelič kot člana.  
 
 
AD/4 Poročilo imenovane komisije in potrditev mandatov svetnikov 
 
Zvonko Janež je podal ugotovitev, da ni prispela nobena pritožba v zvezi z volitvami svetnikov in 
je predlagal, da Občinski svet potrdi vse predlagane mandate članov občinskega sveta. Anton 
Matelič je predlagal, da se glasuje v paketu. Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
O predlogih mandatov vseh članov Občinskega sveta Občine Sodražica se glasuje v paketu. 
 
Anton Matelič je prebral seznam mandatov članov Občinskega sveta. Razprave ni bilo. 
Soglasno je bil sprejet naslednji  

S K L E P: 
1. Potrdijo se mandati naslednjim članom Občinskega sveta Občine Sodražica: 
 

1. ZVONKO JANEŽ, roj. 16. 06. 1958, Globel 12b, Sodražica, predl. SLS 
2. MIHA VESEL, roj. 22. 06. 1983, Žimarice 13, Sodražica, predl. SLS 
3. FRANC KRŽE, roj. 12. 05. 1960, Petrinci 2, Sodražica, predl. SDS 
4. ANTON MATELIČ, roj. 26. 02 .1949, Zavrti 29, Sodražica, predl. SD 
5. ERNEST PIRNAT, roj. 21. 11. 1983, Zavrti 5, Sodražica, predl. SLS 
6. KARMEN KORDIŠ, roj. 31. 05. 1976, Podgorska c. 28, Sodražica, predl. SLS 
7. ANDREJ POGORELC, roj. 05. 08. 1956, Vinice 32, Sodražica, predl. SDS 
8. JOŽE KOS, roj. 05. 02. 1955, Zapotok 28b, Ribnica, predl. NSI 
9. BORUT TROHA, roj. 18. 05. 1960, Zamostec 68, Sodražica, predl. SLS 
 

2. Člani občinskega sveta nastopijo mandat z dnem 16. 10. 2014. 
 
 
AD/5 Poročilo imenovane komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana 
 
Zvonko Janež je podal ugotovitev, da ni prispela nobena pritožba v zvezi z volitvami župana in je 
predlagal, da Občinski svet potrdi mandat. 
Soglasno je bil sprejet naslednji   
 

S K L E P  
 

1. Potrdi se mandat župana Blaža Milavca, roj. 25. 07. 1978, Cesta Majde Šilc 14, 
Sodražica, predl. SLS 

 
2. Mandat nastopi z dnem 16. 10. 2014. 
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Župan Blaž Milavec je zaprosil za besedo in se zahvalil za potrditev mandata. Predstavil je delo 
občine in načrte za prihodnost zlasti na področju razvoja. 
Pred naslednjo točko je župan predstavil delovna telesa občinskega sveta in njihove naloge. 
 
 
AD/6 Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
 
Župan Blaž Milavec je obrazložil postopek imenovanja Komisije za Mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. Anton Matelič je prebral predlog sklepa, da Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja sestavljalo isti člani, ki so bili imenovani v Komisijo za potrditev mandatov 
članov sveta in ugotovitev izvolitve župana. Drugih predlogov s strani svetnikov ni bilo in 
soglasno je bil sprejet naslednji 
 

S K L E P  
 

Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo 
Zvonko Janež kot predsednik ter Andrej Pogorelc in Anton Matelič kot člana.  
 
 
Po imenovanju je bila seja prekinjena z 10 min odmorom, v katerem je zasedala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in pripravila predloge za imenovanja članov stalnih 
delovnih teles in nadzornega odbora Občine Sodražica. 
 
 
AD/7  Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Sodražica  
 
Zvonko Janež je podal predloge za imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta. 
Blaž Milavec je predloge obrazložil. Razprave ni bilo. 
Anton Matelič je predlagal, da se glasuje za člane vseh odborov v paketu, kar je potrdil tudi 
občinski svet. Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet naslednji  
 

S K L E P : 
O predlogih imenovanja članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Sodražica se glasuje 
v paketu. 
 
Anton Matelič je dal na glasovanje predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.  Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet naslednji   

 
S K L E P  

 
1. Imenuje se Statutarno - pravna komisija, ki jo sestavljajo Jože Kos kot predsednik ter 

Zvonko Janež in Franc Krže kot člana. 
 

2. Imenuje se Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, ki ga sestavljajo 
Andrej Pogorelc kot predsednik ter Karmen Kordiš in Miha Vesel kot člana. 

 
3. Imenuje se Odbor komunalne zadeve in prostorsko planiranje, ki ga sestavljajo Borut 

Troha kot predsednik ter Miha Vesel in Franc Krže kot člana. 
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4. Imenuje se Odbor za družbene dejavnosti, ki ga sestavljajo Ernest Pirnat kot predsednik 
ter Karmen Kordiš in Anton Matelič kot člana. 

 
 
AD/8 Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Sodražica 
 
Zvonko Janež je podal predlog sklepa. 
Razprave ni bilo in soglasno je bil sprejet naslednji   

 
S K L E P  

 
V Nadzorni odbor Občine Sodražica se imenujejo naslednji člani: 

- Petra Arko, Slemenska cesta 17a, Sodražica, 
- Jože Drobnič, Globel 14, Sodražica, 
- Peter Levstek, Petrinci 13, Sodražica  

 
 
 
AD/9 Razno 
 
Župan Blaž Milavec je svetnikom povedal, da se je odločil, da bo na mesto podžupana imenoval 
Andreja Pogorelca. Povedal je še, da bo imenoval tudi Komisijo za razpolaganje s stvarnim 
premoženjem občine, ki jo poleg strokovnih sodelavcev Občine sestavljajo tudi svetniki oz. drugi 
poznavalci posameznih področij. V navedeno komisijo bo imenoval Vinko Čampa, Petro Marn, 
Andreja Pogorelca, Zvoneta Janeža in Antona Mateliča, v kolikor bo tako kazala potreba, pa bo 
komisijo tudi razširil z dodatnimi člani. Župan je povedal, da razmišlja o ustanovitvi še ene 
komisije – Komisije za načrtovanje razvojnih programov, kamor bodo imenovani predsedniki 
glavnih odborov, strokovni delavci občinske uprave in kakšen zunanji sodelavec. 
 
Maruša Pakiž Arko, predsednica OVK, je natančneje predstavila svetnikom večinski sistem 
volitev, način dela OVK in postopke volitev. 
 
Andrej Pogorelc se je zahvalil županu za zaupanje in izrazil upanje, da bo Občinski svet učinkovit 
in konstruktiven. Še posebno je med svetniki pozdravil tudi prvo občinsko svetnico.   
 
Blaž Milavec je povedal, da bo 2. redna seja, na kateri bodo svetniki obravnavali tudi osnutek 
proračuna, predvidoma v drugi polovici novembra.  
Svetnike je povabil na slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica, ki bo 24.10.2014 ob 
19. uri v Športni dvorani Sodražica.   
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.  
 
 
Zapisala:                                                                                                               ŽUPAN: 
Darja Vetrih                  Blaž Milavec l. r. 
 
 


