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Z A P I S N I K
1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v petek,
10. novembra 2006 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, mag. Polona CVELBAR, Franc DEBELJAK,
Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaž GRUDEN, Jakob JAKLIČ, Andrej
KRAŠEVEC, Franci MODIC, Jože PIRMAN (od točke 3 dalje), Sonja RATEJ PIRKOVIČ,
Anton B. STRAH
Župan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Bogomir SAMSA – predsednik občinske volilne komisije, Jerica TOMŠIČ
LUŠIN – tajnica občine, predstavnica radia Zeleni val, predstavnica kabelske TV Velike
Lašče.
Na začetku seje je župan Anton Zakrajšek pozdravil vse prisotne in predal besedo Antonu B.
Strahu, da kot najstarejši član občinskega sveta vodi sejo.
Anton B. Strah je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana
3. Obravnava poročila Občinske volilne komisije občine Velike Lašče o izidu volitev v
občini
4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta in ugotovitev o konstituiranju občinskega
sveta
5. Ugotovitev izvolitve župana
6. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
7. Razno.
Dnevni red je bil z enajstimi glasovi za soglasno potrjen.

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti
Anton B. Strah je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je prisotnih 11 svetnikov.

Ad 2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana
Na predlog Antona B. Straha je bila z enajstimi glasovi za soglasno imenovana
komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v sestavi:
- Ladka Deterding,
- dr. Tatjana Devjak,
- Joško Ahec.
Ad 3. Obravnava poročila Občinske volilne komisije občine Velike Lašče o izidu volitev
v občini
Bogomir Samsa, predsednik Občinske volilne komisije je kratko predstavil potek
lokalnih volitev. Na predlog krajanov je bilo ponovno določeno volišče Mohorje. Komisija je
sprejela in potrdila vse prejete kanidature in kandidatne liste. Pri glasovanju ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti, OVK in volilni odbori so dobro opravili svoje delo. Na občinsko
volilno komisijo je bil vložen en ugovor, na podlagi katerega je komisija ponovno pregledala
vse neveljavne glasovnice in med njimi ni odkrila veljavnih glasovnic. Uradni volilni rezultati
so bili ugotovljeni in izročeni županu v predpisanem roku.
Na sejo je prišel Jože Pirman.
Volitve v občinski svet so potekale po proporcionalnem sistemu. Na podlagi
upoštevanja preferenčnih glasov je bil pri listi N.Si izvoljen Franci Modic, tudi pri Listi
zaupanja, listi neodvisnih kandidatov je Joško Ahec dobil zadostno število preferenčnih
glasov za izvolitev, vendar je bil tudi sicer izvoljen, ker je bil na listi napisan na prvem mestu.
Za volitve v občinski svet je bilo vloženih deset kandidatnih list, sedem kandidatnih
list so vložile politične stranke, tri liste pa so bile vložene s podporo volivcev.
Posamezne stranke so dobile naslednje število glasov in število mandatov v občinskem svetu.
Zap.št. Ime liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA "NAŠ DOM"
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SOCIALNI DEMOKRATI
LISTA ZAUPANJA - LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
Matjaž Gruden
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV
SLOVENIJE

Št. glasov % glasov
276
59
163
340
218
222
247
476
134
50

V Občinski svet Občine Velike Lašče so bili izvoljeni naslednji svetniki
1. na listi LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
- Andrej KRAŠEVEC
- Sonja RATEJ PIRKOVIČ
2. na listi SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS 0
3. na listi NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA »NAŠ DOM«
- Jože PIRMAN
4. na listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
- dr. Tatjana DEVJAK

12.63
2.70
7.46
15.56
9.98
10.16
11.30
21.78
6.13
2.29

Št.
mandatov

2
0
1
2
1
1
1
3
1
0

- Franc DEBELJAK
5. na listi NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA (N.Si)
- France MODIC
6. na listi SOCIALNI DEMOKRATI – SD
- mag. Polona CVELBAR
7. na listi LISTA ZAUPANJA – LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
- Joško AHEC
8. na listi SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
- Jakob JAKLIČ
- Anton B. STRAH
- Ladka DETERDING
9. na listi MATJAŽ GRUDEN
- Matjaž GRUDEN
10. na listi DESUS 0
Za volitve župana je bilo vloženih pet kandidatur, štiri kandidature političnih strank
in ena s podporo volivcev. Posamezni kandidati pa so na volitvah dobili naslednje število
glasov
Zap.št.
1
2
3
4
5

Kandidat
Božo Zalar
Mag. Polona Cvelbar
Anton Zakrajšek
Andrej Kraševec
Rudolf Rupar

Št. glasov
264
228
1425
141
161

% glasov
11.90
10.27
64.22
6.35
7.26

Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega odstavka 107. člena zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat:
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž. strojništva, rojen 7. 7. 1959, stanujoč Mala Slevica
36, predlagateljev Slovenske demokratske stranke – SDS, Občinskega odbora Velike Lašče in
Občinskega odbora SLS Velike Lašče.
Na koncu poročila je Bogomir Samsa vsem izvoljenim, županu in svetnikom, čestital k
izvolitvi in jim zaželel čim več uspeha pri njihovem delu.

Sledil je odmor, v katerem je komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana pregledala poročilo o izidu lokalnih volitev in potrdila o izvolitvi.
Ad 4. Potrditev mandatov članom občinskega sveta in ugotovitev o konstituiranju
občinskega sveta
Ladka Deterding je poročala, da je komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve župana pregledala poročilo o izidu lokalnih volitev in ugotovila, da ni
zadržkov za potrditev mandatov članom občinskega sveta.
Soglasno, z dvanajstimi glasovi, je bilo potrjenih vseh dvanajst mandatov
izvoljenim članom občinskega sveta.
Ad 5. Ugotovitev izvolitve župana
Svetniki so soglasno ugotovili, da je za župana Občine Velike Lašče izvoljen
Anton Zakrajšek.

Župan Anton Zakrajšek je prevzel vodenje seje.
Ad 6. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Župan je predlagal, da občinski svet imenuje komisijo v sestavi:
- Ladka Deterding,
- dr. Tatjana Devjak,
- Joško Ahec.
Polona Cvelbar je v komisijo predlagala Andreja Kraševca in pripomnila, da v skladu
s poslovnikom člane komisije predlagajo člani občinskega sveta.
Andrej Kraševec je povedal, da so v prejšnjem mandatu komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja sestavljali svetniki z list, ki so na volitvah prejele največje
število glasov.
Župan je predlagal, da najprej glasujejo o njegovem predlogu, nato pa še o predlogu
Polone Cvelbar v kolikor njegov predlog ne bo izglasovan.
Z osmimi glasovi za je bila imenovana komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja v sestavi Ladka Deterding, dr. Tatjana Devjak in Joško Ahec.
Ad 7. Razno.
Župan je čestital vsem izvoljenim članom občinskega sveta. Naslednja seja sveta bo
predvidoma v začetku decembra. Svetniki in svetnice naj predloge za imenovanje članov
občinskih odborov posredujejo na komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Župan načrtuje, da bo prva obravnava proračuna občine za leto 2007 šele v januarju 2007, ker
je potrebno počakati na predvideno spremembo zakona o financiranju občin.
Seje občinskega sveta bo župan skliceval po potrebi. Sonja Ratej Pirkovič je povedala,
da ima določene termine ob koncih tedna zaradi službenih obveznosti že zasedene. Te termine
bo sporočila na občino z željo, da bi bile seje občinskega sveta po možnosti ob kakšnih drugih
terminih. Jože Pirman je povedal, da zanj petek za seje občinskega sveta ni primeren termin.
Župan je še povedal, da bo na eni prihodnjih sej potrebno imenovati odbor za pripravo
Trubarjeve proslave ob 500 letnici njegovega rojstva leta 2008.
Seje občinskega sveta se snemajo in javno predvajajo na kabelski TV Velike Lašče.
Na vsaki redni seji je obvezna točka »Vprašanja, pobude in predlogi svetnikov«.
Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbiro občinskih investicij na področju
kulture, ki se bodo začele izvajati leta 2007 in bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za
kulturo v letih 2007 – 2009 (Ur.l. RS, št. 108/6). Rok za prijavo na razpis je 20.11.2006.
Glede na to, da proračun za leto 2007 še ni sprejet, lahko na razpis kandidiramo pod pogojem,
da Občinski svet sprejme sklep o zagotovitvi sredstev. Občina želi za sofinanciranje investicij
prijaviti dve investiciji in sicer ureditev ogrevanja na Trubarjevi domačiji in zamenjavo
strešne kritine na Levstikovem domu ter ureditev spominske sobe na podstrešju Levstikovega
doma. Obe investiciji sta bili že nekaj časa načrtovani. V primeru odobritve sofinanciranja
potrebno uvrstiti v proračun za leto 2007, če pa sofinanciranje ne bo odobreno, bodo lahko
svetniki ob sprejemanju proračuna za leto 2007 ponovno odločali ali bo občina izvedla
investiciji v letu 2007 ali ne.
Soglasno z dvanajstimi glasovi za je bil sprejet sklep o potrditvi investicije
»NAPELJAVA OGREVANJA NA TRUBARJEVI DOMAČIJI«, ki se izvede v letu
2007. Vrednost investicije je 2.980.967,00 SIT (12.439,4 €). Od tega naj bi Občina Velike
Lašče zagotovila 1.788.580,00 SIT (7.463,6 €), Ministrstvo za kulturo pa 1.192.387,00
SIT (4.975,7 €).
Soglasno z dvanajstimi glasovi za je bil sprejet sklep o potrditvi investicije
»LEVSTIKOV DOM – ZAMENJAVA STREŠNE KRITINE IN UREDITEV

SPOMINSKE SOBE«. Vrednost investicije je 51.566.076 SIT, od tega naj bi Občina
Velike Lašče v letih 2007 in 2008 zagotovila 31.211.086 SIT, Ministrstvo za kulturo pa
20.354.990 SIT.
Polona Cvelbar je opozorila na kršitev poslovnika, saj naj bi v skladu s tretjim
odstavkom 8. člena poslovnika zaradi priprave na prvo sejo župan sklical nosilce kandidatnih
list, s katerih so bili izvoljeni svetniki, pa tega ni storil.
Seja je bila zaključena ob 20.20.
Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inž.
Župan

