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OBČINA VELIKE LAŠČE                                                                                tel.: 01 781 03 70 

       Levstikov trg 1                                                                     e-pošta: obcina.velike-lasce@siol.net     
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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 ponedeljek, 10. decembra 2018  

ob 19. uri v sejni sobi Občine Velike Lašče 

 

 

Prisotni člani občinskega sveta: Katarina GAČNIK, Matjaž GRUDEN, Matjaž HOČEVAR, 

mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING, dr. Tatjana DEVJAK, Peter INDIHAR, 

Srečko KNAFELC, Jakob JAKLIČ, Matej RUPAR, Rudolf RUPAR, Anton ZAKRAJŠEK. 

Novoizvoljeni župan: dr. Tadej MALOVRH. 

Ostali prisotni: Natja LAVRIČ – predsednica občinske volilne komisije, Jerica TOMŠIČ 

LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ – občinska uprava, predstavnik radia Univox, 

predstavnik kabelske TV Velike Lašče. 

 

Sejo je sklical dosedanji župan Anton Zakrajšek, vodila pa jo je  mag. Polona Cvelbar 

kot najstarejša članica občinskega sveta. 

 

Dnevni red konstitutivne seje: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti 

2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 

3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta 

in ugotovitev izvolitve župana 

4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta  

5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

6. Nagovor novoizvoljenega župana 

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

Ad 1. Ugotovitev sklepčnosti 

Polona Cvelbar je ugotovila, da je seja sklepčna, saj je prisotnih vseh 12 svetnikov. 

Prisoten je tudi novoizvoljeni župan dr. Tadej Malovrh.  

 

Ad 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana 

Natja Lavrič, predsednica Občinske volilne komisije, je kratko predstavila potek 

lokalnih volitev. Komisija je sprejela in potrdila vse prejete kandidature in kandidatne liste. 

Pri glasovanju ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Na občinsko volilno komisijo ni bilo 

vloženega ugovora. Uradni volilni rezultati so bili ugotovljeni in izročeni županu v 

predpisanem roku.  
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Na volitvah dne 18. novembra  2018 je imelo pravico voliti 3515 volivcev, ki so 

vpisani  v volilni imenik. Glasovalo je skupaj 2177 volivcev ali 61,93 %  vseh, ki so imeli 

pravico voliti.  

Volitve v občinski svet so potekale po proporcionalnem sistemu. Za volitve 

občinskega sveta je bilo oddanih 2176 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile 

neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 59 

glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2117. 

Posamezne liste so dobile naslednje število glasov in število mandatov v občinskem 

svetu. 

 
Zap.št.    Ime liste  Št. glasov % glasov Št. 

mandatov 

1. LISTA 1550 

 

127 6.00 1 

 

2. LISTA JOŠKA AHCA – MURNA  

 

108 5.10 0 

3. LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA 

 

398 18.80 3 

4.  SD – SOCIALNI DEMOKRATI 

 

140 6.61 1 

5. ROBERT HREN 

 

107 5.05 0 

6. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

466 22.01 3 

7. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 

DEMOKRATI 

 

228 10.77 1 

8. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 

 

290 13.70 2 

9. MATJAŽ GRUDEN 

 

204 9.64 1 

10. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 

 

49 2.31 0 

 

Pri listah Lista 1550, LMŠ-Lista Marjana Šarca, SD – Socialni demokrati, NSi – Nova 

Slovenija – krščanski demokrati in Matjaž Gruden so izpolnjeni zakonski pogoji za 

upoštevanje preferenčnih glasov. 

 

V OBČINSKI SVET SO BILI IZVOLJENI: 

 

1. na listi  LISTA 1550 
zap.št. kandidat 

2.   Srečko Knafelc, roj. 5. 8. 1952, grafični inženir, upokojenec, stanujoč  Krvava 

      Peč 7, 1314 Rob 

 

2. na listi  LISTA JOŠKA AHCA – MURNA 0 

 

3. na listi  LMŠ - LISTA MARJANA ŠARCA 
zap.št. kandidat 
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1. Matjaž Hočevar, roj. 3. 3. 1988, avtomehanik-strojni tehnik, kontrolor motornih 

vozil na tehničnih pregledih, stanujoč Trubarjeva cesta 55, 1315 Velike Lašče 

2. Katarina Gačnik, roj. 30. 7. 1993, diplomirana sociologinja in diplomantka 

španskega jezika in književnosti, inštruktorica španščine, stanujoča Rašica 22 a, 

1315 Velike Lašče 

3. Matej Rupar, roj. 10. 11. 1990, strojni tehnik, pogrebno pokopališki delavec, 

stanujoč Selo pri Robu 10, 1314 Rob 

 

4. na listi  SD – SOCIALNI DEMOKRATI 
zap.št. kandidat 

5.  mag. Polona Cvelbar, roj. 6. 12. 1950, magistra znanosti, upokojenka, stanujoča  

     Male Lašče 7 a, 1315 Velike Lašče 

 

5. na listi  ROBERT HREN  0 

 

6. na listi  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
zap.št. kandidat 

1. Anton Zakrajšek , roj. 7. 7. 1959, univ. dipl. inž. strojništva,  direktor, stanujoč 

Mala Slevica 36, 1315 Velike Lašče 

2. Ladka Deterding, roj. 11. 3. 1960, gimnazijska maturantka, pravosodna 

sodelavka – analitik, stanujoča Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče 

3. Jakob Jaklič, roj. 14. 6. 1955, poklicna izobrazba, trgovec, stanujoč  Rašica 13, 

1315 Velike Lašče 

 

7. na listi NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
zap.št. kandidat 

1. Rudolf Rupar, roj. 21. 10. 1962, elektrotehnik, brezposeln, stanujoč Poznikovo 

11, 1315 Velike Lašče 

 

8. na listi SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 
zap.št. kandidat 

1. dr. Tatjana Devjak, roj. 21. 3. 1955, doktorat znanosti, univerzitetna profesorica, 

stanujoča Cereja 11, 1315 Velike Lašče 

2. Peter Indihar, roj. 27. 1. 1961, inž. kmetijstva, kmetijsko svetovanje, stanujoč 

Stritarjeva cesta 39, 1315 Velike Lašče 

 

9. na listi MATJAŽ GRUDEN 
zap.št. kandidat 

1. Matjaž Gruden, roj. 11. 12. 1963, univ. dipl. inženir geodezije, informatik, 

stanujoč Jontezova ulica 9, 1315 Velike Lašče 

 

10. na listi SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 0 

 

 

 Za volitve župana je bilo oddanih 2176 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile 

neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 20  

glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2156. 
 

Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov: 
 

Zap.št.    Kandidat Št. glasov % glasov 
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1 Matjaž Hočevar 397 18.41 

2 dr. Tadej Malovrh 524 24.30 

3 Andrej Janša 286 13.27 

4 dr. Tatjana Devjak 350 16.23 

5 Anton Zakrajšek 599 27.78 
  

 

Občinska volilna komisija je skladno z določbami  prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih 

volitvah ugotovila, da  nihče od kandidatov ni dobil večine veljavnih glasov.  

 

Največ glasov v prvem krogu glasovanja sta prejela kandidata: 

1. Anton Zakrajšek  

Predlagatelj:  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

 

2. dr. Tadej Malovrh 

Predlagatelj: Tadej Malovrh in skupina volivcev 

 

Drugi krog glasovanja se opravi med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. 

 

Na volitvah za župana v drugem krogu, dne 2. decembra 2018 je imelo pravico voliti 3512 

volivcev, ki so vpisani v volilni imenik. Glasovalo je skupaj 2079 volivcev ali 59,2 % vseh, ki 

so imeli pravico voliti.  

Za volitve župana je bilo oddanih 2079 glasovnic. Ker so bile prazne, oziroma so bile 

neveljavne iz drugih razlogov, oziroma ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 13 

glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 2066. 

 

V drugem krogu sta kandidata prejela naslednje število glasov: 
 

Zap.št. Kandidat Št. glasov % glasov 

1 Anton Zakrajšek 673 32,58 

2 dr. Tadej Malovrh 1393 67,42 
  

Občinska volilna komisija je skladno z določbami prvega odstavka 107. člena Zakona o 

lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana izvoljen naslednji kandidat: 

 

dr. Tadej Malovrh, roj. 14. 5. 1970, stanujoč Podhojni Hrib 1, 1314 Rob 

Predlagatelj: Tadej Malovrh in skupina volivcev 

  

Na koncu poročila je Natja Lavrič vsem izvoljenim, županu in svetnikom čestitala k 

izvolitvi in jim zaželela čim več uspeha pri njihovem delu.  

 

Ad 3. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov 

občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana 

Mag. Polona Cvelbar je povedala, da sta bila podana dva predloga za člane mandatne 

komisije. Prvi predlog je sestavljen iz naslednjih članov: Matjaž Hočevar, Peter Indihar in 

Rudolf Rupar. Drugi predlog pa Ladka Deterding, Matjaž Hočevar in Peter Indihar. 

Sledilo je glasovanje svetnikov o prvem predlogu, ki je bil sprejet z devetimi glasovi 

za (za predlog niso glasovali Jakob Jaklič, Anton Zakrajšek in Ladka Deterding).  

Ker je prvi predlog dobil potrebno večino, se o drugem predlogu ni glasovalo. 
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SPREJET SKLEP: Imenuje se komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana v sestavi: 

- Matjaž Hočevar,  

- Peter Indihar, 

- Rudolf Rupar. 

 

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. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta 

Matjaž Hočevar je poročal, 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.  

Z dvanajstimi glasovi, je bilo potrjenih vseh dvanajst mandatov izvoljenim 

članom občinskega sveta.  

 

Ad 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana 

Matjaž Hočevar je poročal, da je komisija za potrditev mandatov občinskega sveta in 

ugotovitev izvolitve župana pregledala poročilo o izidu lokalnih volitev, ki je ustrezalo 

predhodnemu poročilu občinske volilne komisije, zato je mandatna komisija ugotovila 

izvolitev dr. Tadeja Malovrha za župana Občine Velike Lašče.  

Mag. Polona Cvelbar je čestitala novoizvoljenemu županu dr. Tadeju Malovrhu, prav 

tako svetnikom in svetnicam. Bivšim članom občinskega sveta se je zahvalila za opravljeno 

delo, predvsem pa dosedanjemu županu Antonu Zakrajšku za vodenje občine. 

 

Ad 6. Nagovor novoizvoljenega župana 

 Župan dr. Tadej Malovrh je povedal, da ima občina Velike Lašče novega župana. To 

pomeni, da prevzema veliko odgovornost. Slednje velja tudi za svetnike. Izrazil je željo, da  

se med seboj ne glede na strankarsko pripadnost spoštujejo in sodelujejo za dosego skupnih 

ciljev. Poudaril je, da ni prostora za egoizem. Povedal je, da bo uvedel kolegij župana, kot nek 

manj formalen del, kjer se bodo pogovarjali. S strani svetnikov si je želel kreativnosti. 

Opozoril jih je, naj se držijo obljub, ki so jih dali volivcem pred volitvami. Prosil jih je za 

odzivnost, saj je od dvanajstih svetnikov le od sedmih prejel odgovor na sporočilo, naj mu 

posredujejo kratko predstavitev s sliko za objavo v Trobli. Povedal je, da se bo poskušal 

držati zastavljene vizije oz. plana dela. Kot je povedal, je obljubljal stvari, ki so mogoče, 

ampak so mogoče s sodelovanjem svetnikov. Na kolegijih župana bodo o zadevah razpravljali 

in jih uskladili zato, da jih bodo potem na seji sprejeli. Poudaril je, da biti izvoljen kot svetnik 

in župan pomeni, da ljudje od tebe pričakujejo malo več, pričakujejo tudi bolj uglajeno 

vedenje. Gre za odgovornost, ki bi se je morali zavedati in se temu primerno obnašati.  Še 

enkrat je zaželel dobro sodelovanje vsem in skorajšnje snidenje na naslednji seji. 

 

Ad 7. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Polona Cvelbar je povedala, da sta bila tudi za stalno komisijo za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja podana dva predloga. Prvi v sestavi: Matjaž Hočevar, Peter Indihar in 

Rudolf Rupar. Drugi predlog pa Ladka Deterding, Matjaž Hočevar in Peter Indihar.  

Sledilo je glasovanje o prvem predlogu, ki je bil sprejet z osmimi glasovi za. 

 

Z osmimi glasovi za in štirimi proti (mag. Polona Cvelbar, Ladka Deterding, 

Jakob Jaklič in Anton Zakrajšek) je bila imenovana stalna komisija za mandatna 
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vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi Matjaž Hočevar, Peter Indihar in Rudolf 

Rupar. 

 

 

Polona Cvelbar je obrazložila zakaj ni glasovala za sprejeti predlog. Po njenem mnenju bi 

morali biti člani te komisije člani strank, ki so na volitvah zasedle prva tri mesta. 

Anton Zakrajšek je povedal, da bi glede na volilni rezultat moral biti v mandatni komisiji tudi 

član stranke SDS. Zato tudi sam ni glasoval za predlog. 

 

Polona Cvelbar se je prisotnim zahvalila in zaključila konstitutivno sejo. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.25. 

 

 

Zapisala:        

Tanja Uršič       mag. Polona Cvelbar 

       članica Občinskega sveta – vodja seje

  

 


