Številka: 900-1/18
Datum: 7. 12. 2018
ZAPISNIK
1. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, ki je bila v četrtek, 6. 12. 2018, ob
19. uri v sejni sobi Občine Sodražica
Prisotni člani: Andrej Pogorelc, Borut Troha, Zvonko Janež, Evgen Zajc, Franc Krže,
Branko Arko, Ernest Pirnat, Karmen Kordiš, Zdenka Lušin
Občinska uprava: Blaž Milavec, Darja Vetrih, Petra Marn, Vinko Čampa, Blaž Kovačič
Ostali prisotni: Maruša Pakiž Arko, predsednica OVK Občine Sodražica, do zaključka 2.
točke dnevnega reda
Blaž Milavec je pozdravil prisotne in predstavil naloge občinskega sveta. Obrazložil je, da se
tokrat o dnevnem redu, ker je seja konstitutivna, ne glasuje. Povedal je, da se seja snema
zgolj za potrebe priprave zapisnika in se po potrditvi zapisnika posnetek uniči oz. izbriše.
Obrazložil je, da, skladno s Poslovnikom občinskega sveta, 1. konstitutivno sejo vodi
najstarejši član občinskega sveta ter tako predal besedo Andreju Pogorelcu.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta.
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 ugotovitev izvolitve župana.
6. Nagovor župana.
7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
8. Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta.
9. Imenovanje članov Nadzornega odbora.
10. Razno.

AD/1 Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
Andrej Pogorelc je ugotovil pristnost vseh devetih svetnikov.
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AD/2 Poročilo Občinske volilne komisije Občine Sodražica o izidu volitev v Občinski
svet in volitev župana
Poročilo je podala Maruša Pakiž Arko, predsednica Občinske volilne komisije (v
nadaljevanju: OVK). Povzela je pravno podlago in usmeritve, ki jih je pri svojem delu morala
upoštevati OVK, pri pripravi in izvedbi lokalnih volitev. Svetnikom je predstavila, kako je
potekalo delo OVK in kaj konkretno so člani OVK opravljali. Povzela je podatke iz poročila
OVK, rezultate za posamezne volilne enote ter za župana.
Razprave ni bilo.
Op. zap.: Po podanem poročilu je Maruša Pakiž Arko zapustila sejo.
AD/3 Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
župana
Andrej Pogorelc 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
SKLEP
Imenuje se Komisija za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve
župana, ki jo sestavljajo Zvonko Janež kot predsednik ter Andrej Pogorelc in Evgen
Zajc kot člana.
Andrej Pogorelc je prosil za 5 minut odmora, da se Komisija sestane in pripravi ustrezna
poročila.
AD/4 Poročilo imenovane komisije in potrditev mandatov svetnikov
Zvonko Janež je povedala, kdo so izvoljeni kandidati po volilnih enotah. Povedal je, da ni
prispela nobena pritožba v zvezi z volitvami svetnikov in je predlagal, da Občinski svet potrdi
vse predlagane mandate članov občinskega sveta. Andrej Pogorelc je predlagal, da se
glasuje sočasno oz. paketno Razprave ni bilo. Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
O predlogih mandatov vseh članov Občinskega sveta Občine Sodražica se glasuje v
paketu.
Andrej Pogorelc je dal na glasovanje sklep o potrditvi mandatov.
Soglasno je bil sprejet naslednji

S K L E P:

V mandatnem obdobju 2018 – 2022 se potrdijo mandati naslednjim članom
Občinskega sveta Občine Sodražica:
1.
2.
3.
4.

ZVONKO JANEŽ, roj. 16. 06. 1958, Globel 12 b, Sodražica, predl. SLS
EVGEN ZAJC, roj.: 20. 09. 1993, Žimarice 71 a, Sodražica, predl. NSI
FRANC KRŽE, roj. 12. 05. 1960, Petrinci 2, Sodražica, predl. SDS
BRANKO ARKO, roj.: 02. 10. 1973, Prvomajska c. 24, Sodražica, predl. NSI
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5.
6.
7.
8.
9.

KARMEN KORDIŠ, roj. 31. 05. 1976, Podgorska c. 28, Sodražica, predl. SLS
ERNEST PIRNAT, roj. 21. 11. 1983, Zavrti 5, Sodražica, predl. SLS
ANDREJ POGORELC, roj. 05. 08. 1956, Vinice 32, Sodražica, predl. SDS
ZDENKA LUŠIN, roj.: 24. 03. 1967, Zapotok 32, Ribnica, predl. SLS
BORUT TROHA, roj. 18. 05. 1960, Zamostec 68, Sodražica, predl. SLS

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 sprejme ugotovitveni sklep o potrditvi izvolitve župana.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Ugotovi se izvolitev župana mag. BLAŽA MILAVCA, roj. 25. 07. 1978, Cesta Majde Šilc
14, Sodražica, predl. SLS.
AD/6 Nagovor župana
Župan Blaž Milavec se je zahvalil za potrditev mandata. Predstavil je delo lokalne
samouprave oz. občine. Poudaril je tudi pomen predstavniške demokracije, v sklop katere
sodijo tudi volitve, na podlagi katerih so bili člani občinskega sveta izvoljeni. Povedal je, da
imajo člani občinskega sveta pristojnost, pravico in dolžnost zastopati ljudstvo. Dodal je, da
je odgovornost svetnikov, da delajo v dobro celotne skupnosti. Izrazil je željo za prihodnja
štiri leta, da ta občinski svet sprejme vse pomembnejše odločitve z veliko večino, kar pomeni
tudi zaveza za pripravljavce gradiv, da se pripravijo dobri predlogi, ki so sprejemljivi za veliko
večino, predlogi, ki so koristni za to skupnost. Poudaril je, da imajo svetniki in župan pravico
in dolžnost, da vodijo občino tako, da pride do pametnih rešitev. Predvsem o
najpomembnejših zadevah je izrazil željo, da se predlogi podprejo, pred tem pa pravočasno
sooblikujejo tako, da je čim manj spornosti o obravnavanih dokumentih. Izpostavil je, da niso
vse odločitve, ki jih je potrebno sprejeti, popularne in vse ne bodo vsakemu osebno povšeči.
Priporočil je, da najprej razmišljamo kot Šedržani in Šedržanke in šele potem skozi druge oči
(politične ipd.).
Povzel je tudi obvezne dokumente, ki jih vsako leto sprejema občinski svet, predvsem so to
finančni dokumenti, kamor sodi proračun, vključno z Načrtom razvojnih programov, ter
rebalans in zaključni račun, pa tudi odloki, novele odlokov, med njimi tudi prostorski načrt,
poročila o delih javnih zavodov, podjetij, sprejemanje cen posameznih storitev, imenovanja
predstavnikov občine, sprejemanje stališč do aktualnih zadev…
Zahvalil se je dosedanjim članom občinskega sveta, vključno Antonu Mateliču, Mihu Veselu
in Jožetu Kosu, ki se niso odločili za ponovno kandidaturo. Prav tako je izpostavil, da z
mandatom zaključujeta tudi dva dosedanja člana Nadzornega odbora, Petra Arko in Peter
Levstek.
Andrej Pogorelc se je tudi v imenu ostalih svetnikov zahvalil županu za konstruktivno
sodelovanje ter dodal, da »če se dosti ne govori o nas, po meni da delamo tiho in dobro«.
AD/7

Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Andrej Pogorelc je podal predlog sklepa, da Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja sestavljalo isti člani, ki so bili imenovani v Komisijo za potrditev mandatov članov
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sveta in ugotovitev izvolitve župana. Predlog je bil usklajen z listami kandidatov oz.
izvoljenimi svetniki.
Drugih predlogov s strani svetnikov ni bilo in soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo
Zvonko Janež kot predsednik ter Andrej Pogorelc in Evgen Zajc kot člana.
AD/8 Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Sodražica
Andrej Pogorelc je povprašal Zvonka Janeža, predsednika Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, ali Komisija potrebuje odmor. Zvonko Janež je povedal, da odmor ni
potreben, saj je predlog za imenovanja že usklajen.
Zvonko Janež je podal predloge za imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega
sveta.
Blaž Milavec je obrazložil, da je predlog imenovanj pripravljen na podlagi usklajevanja
osebnih želja. Obrazložil je še, da se tokrat glasuje le o določenih delovnih telesih. Povedal
je, da dodatno župan imenuje še komisije, ki lahko podrobneje obravnavajo posamezna
področja. Na podlagi tega bo župan imenoval poleg že utečene Komisije za razpolaganje s
stvarnim premoženjem še Komisijo za razvojne programe, v katero bodo imenovani Andrej
Pogorelc kot predsednik, ter Ernest Pirnat in Evgen Zajc kot člana. Obrazložil je naloge
posameznih odborov in komisij.
Andrej Pogorelc je povprašal svetnike po morebitnih drugih predlogih za imenovanja.
Drugih predlogov ni bilo.
Andrej Pogorelc je predlagal, da se glasuje za člane vseh odborov v paketu, s čimer so se
prisotni strinjali.
Andrej Pogorelc je dal na glasovanje predlog sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP:
1.

Imenuje se Statutarno - pravna komisija, ki jo sestavljajo Branko Arko kot
predsednik ter Zdenka Lušin in Zvonko Janež kot člana.

2.

Imenuje se Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo, ki ga
sestavljajo Karmen Kordiš, kot predsednica, ter Andrej Pogorelc in Branko Arko
kot člana.

3.

Imenuje se Odbor komunalne zadeve in prostorsko planiranje, ki ga sestavljajo
Franc Krže kot predsednik ter Borut Troha in Evgen Zajc kot člana.

4.

Imenuje se Odbor za družbene dejavnosti, ki ga sestavljajo Evgen Zajc kot
predsednik ter Zdenka Lušin in Ernest Pirnat kot člana.

AD/9 Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Sodražica
Zvonko Janež je podal predlog sklepa. Andrej Pogorelc je obrazložil, da je dobrodošlo, da se
člani nadzornega odbora spoznajo na finančne ali pravne zadeve oz. poznajo delovanje
občine. Drugih predlogov ni bilo.
Soglasno je bil sprejet naslednji
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SKLEP
V Nadzorni odbor Občine Sodražica se imenujejo naslednji člani:
- Jože Drobnič, Globel 14, Sodražica,
- Frančiška Ambrožič, Zamostec 55a, Sodražica,
- Hinko Klun, Žimarice 15, Sodražica.
AD/10 Razno
Andrej Pogorelc se je pozanimal, kako je z nabavo tabličnih računalnikov.
Župan je pojasnil, da bo Občina zagotovila nabavo tabličnih računalnikov za vse svetnike, ki
bodo izrazili to potrebo.
Darja Vetrih je obrazložila, da se bodo potrebe po nabavi tabličnih računalnikov zbirale po
elektronski pošti, prav tako tudi drugi potrebni podatki za delovanje Občinskega sveta.
Povedala je tudi, da bo svetnikom posredovane informacije v zvezi z določili Zakona o
integriteti in preprečevanjem ter obveznostmi funkcionarjev na tem področju
Župan je nato še obrazložil, zakaj bodo po novem seje (ponovno) ob četrtkih.
Župan je povedal, da bo prihodnji teden izredna seja, in sicer zaradi sprejema rebalansa za
tekoče leto.

Seja je bila zaključena ob 20.27 uri.

Zapisala:
Darja Vetrih

ŽUPAN:
Blaž Milavec l. r.
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