OBČINA VELIKE LAŠČE

tel.: 01 781 03 70
fax: 01 781 03 65
e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net
e-naslov: http://www.velike-lasce.si

Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
1. redne – konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče, ki je bila v
ponedeljek, 25. novembra 2010 ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta: Joško AHEC, Rok BORŠTNIK, mag. Polona CVELBAR,
Franc DEBELJAK, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Matjaţ GRUDEN, Jakob
JAKLIČ, Tina JAKLIČ (od točke 6 dalje), Janez LUKANČIČ, Rudolf RUPAR, Anton
Benjamin STRAH, Anton ZAKRAJŠEK (do točke 5)
Ţupan: Anton ZAKRAJŠEK.
Ostali prisotni: Bogomir SAMSA – predsednik občinske volilne komisije, Jerica TOMŠIČ
LUŠIN – tajnica občine, predstavnik radia Urban, predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical dosedanji ţupan Anton Zakrajšek, vodil pa jo je Anton Benjamin Strah
kot najstarejši član občinskega sveta.
Anton Benjamin Strah je po pozdravnih besedah predlagal v potrditev naslednji dnevni
red.
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve ţupana
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 ţupana
6. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta
7. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
8. Razno
Dnevni red je bil z dvanajstimi glasovi za soglasno potrjen.
Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti
Anton Benjamin Strah je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je prisotnih 12 svetnikov.
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Ad 2. Imenovanje tričlanske komisije za potrditev mandatov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve ţupana
Pred sejo občinskega sveta so se v skladu s 3. odstavkom 8. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Velike Lašče pri ţupanu sestali nosilci kandidatnih list, s katerih so
bili izvoljeni svetniki.
Nosilec liste SDS Anton Zakrajšek je v imenovanje predlagal tričlansko komisijo v
sestavi: Ladka Deterding, dr. Tatjana Devjak, Joško Ahec.
Nosilka liste SD mag. Polona Cvelbar je predlagala, da se v komisijo imenuje tudi
Polona Cvelbar.
Najprej so svetniki glasovali o predlogu Antona Zakrajška. Za predlog je glasovalo 7
svetnikov – predlog je dobil potrebno večino, zato o predlogu Polone Cvelbar niso glasovali.
SPREJET SKLEP: Imenuje se komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in
ugotovitev izvolitve ţupana 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. Komisija je sprejela in potrdila vse prejete kanidature in kandidatne liste.
Delo občinske volilne komisije so spremljali predstavniki kandidatur in list kandidatov, ki so
se udeleţevali sej komisije. Glasovanje je potekalo na štirih voliščih, na volišču za predčasno
glasovanje, nekaj volivcev je glasovalo po pošti, šest pa jih je pravočasno sporočilo, da se ne
morejo udeleţiti glasovanja na volišču in ţelijo glasovati na svojem domu, kar jim je bilo tudi
omogočeno. Pri glasovanju ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, OVK in volilni odbori so dobro
opravili svoje delo. Na občinsko volilno komisijo ni bilo vloţenega ugovora. Uradni volilni
rezultati so bili ugotovljeni in izročeni ţupanu v predpisanem roku.
Na volitvah dne 10. oktobra 2010 je imelo pravico voliti 3433 volivcev, ki so vpisani
v volilni imenik. Glasovalo je skupaj 1676 volivcev ali 48,82 % vseh, ki so imeli pravico
voliti.
Volitve v občinski svet so potekale po proporcionalnem sistemu. Vloţenih je bilo
osem kandidatnih list, šest kandidatnih list so vloţile politične stranke, dve listi pa sta bili
vloţeni s podporo volivcev.
Posamezne stranke so dobile naslednje število glasov in število mandatov v občinskem
svetu.
Zap.št. Ime liste

Št. glasov % glasov

Št.
mandatov

1
2
3

289
18,04
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
93
5,81
NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA "NAŠ DOM"
131
8,18
NSi - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
4
204
12,73
LISTA 1550
5
471
29,40
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6
66
4,12
ZARES - NOVA POLITIKA
7
207
12,92
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
8
141
8,80
SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
Na podlagi upoštevanja preferenčnih glasov se je zamenjal vrstni red izvoljenih
svetnikov pri Listi 1550.
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0
2
1

V Občinski svet Občine Velike Lašče so bili izvoljeni naslednji svetniki
1. na listi SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1. dr. Tatjana Devjak, roj. 21.03.1955, doktorica pedagogike, visokošolska
profesorica, stanujoča Cereja 11, 1315 Velike Lašče
2. Franc Debeljak, roj. 22.07.1970, avtomehanik, poštni delavec pošte Rob, stanujoč
Male Lašče 24, 1315 Velike Lašče
2. na listi NEODVISNA DOMOLJUBNA LISTA »NAŠ DOM« 0
3. na listi NSi - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
1. Rudolf Rupar, roj. 21.10.1962, elektrotehnik, voznik, stanujoč Poznikovo 11, 1315
Velike Lašče
4. na listi LISTA 1550
1. Matjaţ Gruden, roj. 11.12.1963, univ. dipl. inţ. geodezije, informatik, pomočnik
direktorja, stanujoč Jontezova ulica 9, 1315 Velike Lašče
2. Rok Borštnik, roj. 09.10.1981, univ. dipl. sociolog, programer aplikacij, stanujoč
Prilesje 3a, 1315 Velike Lašče
5. na listi SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1. Anton Zakrajšek, roj. 07.07.1959, univ. dipl. inţ., direktor Zavoda RS za blagovne
rezerve, stanujoč Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče
2. Anton Benjamin Strah, roj. 05.01.1939, predmetni učitelj, upokojenec, stanujoč
Prilesje 9, 1315 Velike Lašče
3. Ladka Deterding, roj. 11.03.1960, gimnazijska maturantka, pravosodna sodelavka,
stanujoča Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče
4. Jakob Jaklič, roj. 14.06.1955, komercialni tehnik, vodja izmene, stanujoč Rašica 13,
1315 Velike Lašče
6. na listi ZARES – NOVA POLITIKA

0

7. na listi SOCIALNI DEMOKRATI – SD
1. mag. Polona Cvelbar, roj. 06.12.1950, mag. farmacije, upokojenka, stanujoča Male
Lašče 7, 1315 Velike Lašče
2. Janez Lukančič, roj. 06.11.1951, ključavničar, samostojni podjetnik, stanujoč
Turjak 3, 1311 Turjak
8. na listi SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
1. Joško Ahec, roj. 30.05.1965, srednja izobrazba, natakar, stanujoč Turjak 5, 1311
Turjak
Za volitve ţupana sta bili vloţeni dve kandidaturi, ena kandidatura politične stranke
in ena s podporo volivcev. Posamezna kandidata sta na volitvah dobili naslednje število
glasov
Zap.št. Kandidat
1 Anton Zakrajšek
2 Marko Koţar

Št. glasov
1277
319

% glasov
80,01
19,99
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Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega odstavka 107. člena zakona
o lokalnih volitvah ugotovila, da je za ţupana izvoljen naslednji kandidat:
Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ. 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, ţupanu in svetnikom izročil potrdila o
izvolitvi, jim čestital k izvolitvi in jim zaţelel 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 ţupana pregledala poročilo o izidu lokalnih volitev in ugotovila, da ni
zadrţkov za potrditev mandatov članom občinskega sveta.
Z enajstimi glasovi, je bilo potrjenih vseh dvanajst mandatov izvoljenim članom
občinskega sveta (Anton Zakrajšek ni glasoval).
Ad 5. Ugotovitev izvolitve ţupana
Svetniki so z dvanajstimi glasovi soglasno ugotovili, da je za ţupana Občine
Velike Lašče izvoljen Anton Zakrajšek.
Anton Benjamin Strah je kot predsedujoči opozoril, da v skladu s 37.b členom Zakona
o lokalni samoupravi funkcija ţupana ni zdruţljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Člani
občinskega sveta so soglasno ugotovili, da je Antonu Zakrajšku s prevzemom funkcije ţupana
prenehala funkcija člana občinskega sveta.
Anton Benjamin Strah je predlagal odmor, v katerem naj bi se sestala občinska volilna
komisija in ugotovila, na koga na listi SDS bo po prenehanju funkcije člana občinskega sveta
Antona Zakrajška prešel mandat.
Odmor.
Ad 6. Potrditev mandata novemu članu občinskega sveta
Ţupan Anton Zakrajšek je prevzel vodenje seje.
Predsednik občinske volilne komisije Bogomir Samsa je poročal o seji občinske
volilne komisije, na kateri so ugotovili, da je po prenehanju mandata Antonu Zakrajšku
mandat prešel na naslednjo kandidatko z liste SDS in sicer na Tino Jaklič, roj. 1.1.1989,
Rašica 13, Velike Lašče, ki je predloţila pristopno izjavo, v kateri izjavlja, da sprejema
funkcijo člana občinskega sveta. Hkrati je Anton Zakrajšek podal pisno nepreklicno odpoved
pravici do toţbe zaradi prenehanja mandata člana občinskega sveta, predstavnik liste SDS
Janez Košir pa je podal nepreklicno odpoved pravici do toţbe zaradi prenehanja mandata
člana občinskega sveta Antona Zakrajška in ugotovitve, da mandat člana občinskega sveta
preide na Tino Jaklič.
Bogomir Samsa je Tini Jaklič izročil potrdilo o izvolitvi in ji čestital.
Z dvanajstimi glasovi za je bil soglasno potrjen mandat članici občinskega sveta
Tini Jaklič.
Ad 7. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ţupan Anton Zakrajšek je predlagal, da občinski svet imenuje komisijo v sestavi:
- Ladka Deterding,
- dr. Tatjana Devjak,
- Joško Ahec.
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Z desetimi glasovi za in dvema proti (Polona Cvelbar in Janez Lukančič) je bila
imenovana stalna komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi
Ladka Deterding, dr. Tatjana Devjak in Joško Ahec.
Ad 7. Razno.
Ţupan je čestital vsem izvoljenim članom občinskega sveta. V prihodnje predvideva
nov način dela. Za posamezne projekte bo imenoval projektne skupine z ţeljo po tvornem in
korektnem sodelovanju strankarskih in nestrankarskih svetnikov v dobro lokalne skupnosti.
Glede na izraţeno ţeljo svetnikov bodo seje občinskega sveta v prihodnje potekale
praviloma ob četrtkih.

Seja je bila zaključena ob 20.20.

Zapisala:
Jerica Tomšič Lušin

Anton Zakrajšek, univ.dipl.inţ.
Ţupan
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