
 

 
 
Številka: 900-1/18 
Datum:  21. 10. 2019 
 

Z A P I S N I K 

 
1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Sodražica, 

ki je potekala od četrtka, 17. 10. 2019, od 18.45, do ponedeljka, 21. 10. 2019, do 12.00 

 
Glasovali so:  Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Zdenka Lušin, Branko Arko, Franc Krže,  

Ernest Pirnat. 
 

Glasove je prejemala Darja Vetrih. 
 
Župan Občine Sodražica je v skladu z 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sodražica 
(Uradni list RS, št. 32/11, 29/18) sklical 1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Sodražica, ki 
se je opravila z osebnim in telefonskim glasovanjem oz. glasovanjem po elektronski pošti, in 
sicer od četrtka, 17. 10. 2019, ob 18.45 ure, do ponedeljka, 21. 10. 2019, do 12. ure. Gradivo je 
bilo svetnikom poslano skupaj z vabilom za 2. izredno sejo občinskega sveta, ki je bila sklicana 
za 17. 10. 2019. 
 
Razlog za sklic dopisne seje je bil, da je bila za četrtek, 17. 10. 2019, ob 18.30. uri,  sklicana 2. 
izredna seja Občinskega sveta. Seje so se udeležili ena svetnica in trije svetniki, zaradi česar je 
bil občinski svet nesklepčen. Župan je predlagal, da sklepe, ki so bili načrtovani za obravnavo in 
sprejem na izredni seji, poda v sprejem na dopisni seji. Prisotna svetnica in svetniki so se 
strinjali, da se namesto 2. izredne seje opravi dopisna seja, ter se seznanili z obrazložitvami 
predlaganih sklepov. Štirje prisotni člani občinskega sveta so se do vseh petih predlogov sklepa 
opredelili z osebnim glasovanjem. 
 
Ostali člani Občinskega sveta so prejeli elektronsko vabilo s predlogi sklepov in bili pozvani, da 
se z glasom ZA ali PROTI opredelijo do vsakega predlaganega sklepa. 
 
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. Andrej Pogorelc, Zvonko Janež, Zdenka Lušin, 
Branko Arko so glasovali osebno v četrtek, 17. 10. 2019. Franc Krže je glasoval telefonsko, 
Ernest Pirnat pa po e-pošti, oba v petek, 18. 10. 2019.  
 
Glasovalo je šest svetnikov, ki so podprli vse predlagane sklepe.  
Soglasno so bili sprejeti naslednji sklepi: 
 

1. SKLEP:  
 
Sprejme se Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve v 
Občinski svet Občine Sodražica, ki se glasi: 

 



Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št. 41/07, 103/07 

– ZPolS-D, 11/11 in 98/13, 8/15) in 15. člena Statuta občine Sodražica (Ur. l. RS, št. 32/11) je 

Občinski svet Občine Sodražica na svoji 1. dopisni seji, dne 21. 10. 2019, sprejel 

 

SKLEP 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve  

v Občinski svet Občine Sodražica 

 

1. člen 

S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za 

nadomestne volitve člana v Občinski svet Občine Sodražica, v volilni enoti 7. 

 

2. člen 

Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne smejo preseči 0,40 EUR na posameznega 

volilnega upravičenca v občini. 

 

3. člen 

Organizator volilne kampanje, ki mu bo pripadel mandat za člana občinskega sveta, ima pravico 

do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 

znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 

organizatorja. 

 

4. člen 

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet se na njegovo zahtevo povrnejo stroški 

volilne kampanje iz proračuna občine Sodražica v roku 30 dni po predložitvi poročila 

občinskemu svetu in računskemu sodišču. 

 

5. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 041-4/2019 

Sodražica, 21. 10. 2019      Župan Občine Sodražica  

 mag. Blaž Milavec l. r.  
 
 

 
2. SKLEP: 
 

Sprejme se Sklep o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov 
Občine Sodražica, ki se glasi: 

 

Na podlagi 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list Republike Slovenije št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 15. člena Statuta občine Sodražica (Ur. l. 

RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na svoji 1. dopisni seji, dne 21. 10. 2019, sprejel 

 

SKLEP 

o merilih za določitev višine nadomestila članom volilnih organov  

Občine Sodražica 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2504/sklep-o-merilih-za-dolocitev-visine-nadomestila-clanom-obcinskih-volilnih-organov-na-nadomestnih-volitvah-v-obcinski-svet/#I.


I.  

Na podlagi teh meril se določi višina nadomestila za člane volilnih organov Občine Sodražica za 

vse volitve in referendume, ki potekajo na območju občine Sodražica, razen za vsake splošne 

volitve, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve 

župana v prvem in drugem krogu, za katere je višina nadomestila določena z zakonom, ki ureja 

lokalne volitve. 

 

II. 

Višino nadomestila določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v zakonskem 

roku, pri čemer upošteva naslednja merila:  

- število volilnih enot, v katerih potekajo volitve oz. referendum, 

- število volišč, potrebnih za izvedbo volitev oz. referenduma, 

- obseg in zahtevnost neposrednih opravil. 

 

III. 

Ob upoštevanju meril iz prejšnjega člena Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

članom volilnih organov (predsedniku, članom, tajniku in njihovim namestnikom), zaradi dela v 

volilnih organih, določi enkratno nadomestilo v višini od 70% do 100% nadomestila, ki bi ga 

dobili v primeru splošnih volitev in je določen z zakonom, ki ureja lokalne volitve. 

 

IV.  

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Št. 041-5/19 

Sodražica, 21. 10. 2019      Župan Občine Sodražica  

 mag. Blaž Milavec l. r.  
 
 
 

3. SKLEP: 
 

Sprejme se Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine 
Sodražica, ki se glasi: 

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 

83/2012, 68/2017) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski 

svet Občine Sodražica na 1. dopisni seji, dne 21. 10. 2019, sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Sodražica 

 

I. 

Frančiški Ambrožič, Zamostec 55, 1317 Sodražica z dnem imenovanja v Nadzorni odbor Občine 

Sodražica preneha članstvo v Občinski volilni komisiji Občine Sodražica. 

 

II. 

V Občinsko volilno komisijo Občine Sodražica se za nadomestnega člana imenuje Andreja Kosa, 

Zapotok 28 b, 1310 Ribnica. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2504/sklep-o-merilih-za-dolocitev-visine-nadomestila-clanom-obcinskih-volilnih-organov-na-nadomestnih-volitvah-v-obcinski-svet/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2504/sklep-o-merilih-za-dolocitev-visine-nadomestila-clanom-obcinskih-volilnih-organov-na-nadomestnih-volitvah-v-obcinski-svet/#I.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2504/sklep-o-merilih-za-dolocitev-visine-nadomestila-clanom-obcinskih-volilnih-organov-na-nadomestnih-volitvah-v-obcinski-svet/#II.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2504/sklep-o-merilih-za-dolocitev-visine-nadomestila-clanom-obcinskih-volilnih-organov-na-nadomestnih-volitvah-v-obcinski-svet/#II.
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202012110600|RS-83|8559|3291|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202017120100|RS-68|9500|3192|O|


III. 

Mandatna doba nadomestnega člana občinske volilne komisije preneha skupaj z mandatom 

ostalih članov Občinske volilne komisije, imenovanih s Sklepom o imenovanju Občinske volilne 

komisije (Ur. l. RS št. 66/2018). 

 

IV. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Št. zadeve: 041-7/2018          Župan Občine Sodražica 

Sodražica, 21. 10. 2019       Blaž Milavec l. r. 
 
 
 

4. SKLEP: 
 
Občinski svet Občine Sodražica soglaša z imenovanjem Andreja Lampeta na mesto 
direktorja Zdravstvenega doma dr. Janeza Oražma Ribnica za obdobje štirih let. 

 
 
 

5. SKLEP: 
 

V sklepu o cenah storitve pomoč družini na domu, ki ga je sprejel Občinski svet Občine 
Sodražica na svoji 6. redni seji, dne 26. 9. 2019, se popravijo določila sklepa v točkah b in 
c, in sicer tako, da se glasijo: 

b. CENA STORITVE, OPRAVLJENE V NEDELJO: 24,46 EUR/uro 
- subvencija Občine Sodražica 16,06 EUR na uro,  
- cena storitve za uporabnika pa 8,40 EUR na uro. 

c. CENA STORITVE, OPRAVLJENE NA DRŽAVNI PRAZNIK: 25,75 EUR/uro 
- subvencija Občine Sodražica 16,75 EUR na uro,  
- cena storitve za uporabnika pa 9,00 EUR na uro. 

 
 
 
 
Glasovanje in s tem 1. dopisna seja je bilo zaključeno v ponedeljek, 21. 10. 2019, ob 12. uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Darja Vetrih       Župan občine Sodražica  
                                                                      mag. Blaž Milavec l. r. 


