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Levstikov trg 1
1315 Velike Lašče

Z A P I S N I K
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče,
ki je bila v četrtek, 19. oktobra 2017 ob 19.00 uri
v sejni sobi Občine Velike Lašče
Prisotni člani občinskega sveta:, Uroš CENTA, mag. Polona CVELBAR, Ladka DETERDING,
Jakob JAKLIČ, Tina KADENŠEK, Srečko KNAFELC, Breda KOŠIR, , Cirila MARINČIČ
Odsotni: župan Anton ZAKRAJŠEK, dr. Tatjana DEVJAK, Rok BORŠTNIK, Roman JEGLIČ, Ivan
LEVSTIK
Ostali prisotni: Jerica TOMŠIČ LUŠIN – tajnica občine, Tanja URŠIČ - članica občinske uprave,
predstavnik kabelske TV Velike Lašče.
Sejo je sklical župan Anton Zakrajšek, po pooblastilu jo je vodila svetnica Ladka Deterding.
Na podlagi 28. in 29. člena Poslovnika občinskega sveta se je seja začela z:
Ugotovitev sklepčnosti:
Prisotnih 8 svetnikov. Občinski svet je sklepčen.
Ladka Deterding je predlagala v potrditev naslednji dnevni red.
1. Izvolitev elektorja (predstavnika Občine Velike Lašče) v volilno telo za izvolitev člana
državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
Predlog sklepa:
Potrdi se dnevni red 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Velike Lašče.
Glasovanje:
Glasovalo 8 svetnikov.
ZA – 8 svetnikov, PROTI – nihče.
Predlagani dnevni red je sprejet.
__________________________________________________________________________________
Ad 1. Izvolitev elektorja (predstavnika Občine Velike Lašče) v volilno telo za izvolitev člana
državnega sveta in določitev kandidata za člana državnega sveta
Ladka Deterding, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je poročala, da
je do roka, to je do 13. oktobra 2017 do 12. ure prispel en predlog za izvolitev kandidata za elektorja
in en predlog za kandidata za člana državnega sveta, ki so ju v skladu s pravili predlagali po trije
svetniki.
Kandidat za elektorja

predlagatelji

Manfred Deterding

Jakob Rado Jaklič, Tina Kadenšek, Ladka Deterding

datum
prejema
13.10.2017
1

Kandidat za člana predlagatelji
državnega sveta
Marija Elizabeta Ahac Jakob Rado Jaklič, Ladka Deterding, Tina Kadenšek

datum
prejema
13.10.2017

V skladu s 7. in 8. členom Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega
sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta je komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja na glasovnici navedla le po enega, predlaganega kandidata.
Občinski svet naj v skladu s pravili opravi tajno glasovanje za izvolitev elektorja v volilno telo za
izvolitev člana državnega sveta in tajno glasovanje za izvolitev kandidata za člana državnega sveta.
Ladka Deterding je predlagala, da se za izvedbo tajnega glasovanja imenuje komisija v sestavi:
- Tina Kadenšek,
- Polona Cvelbar,
- Uroš Centa.
Navzočih: 8
ZA: 8
PROTI: nihče
Sklep o imenovanju komisije za izvedbo tajnega glasovanja je sprejet.
Sledilo je tajno glasovanje.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
Zap. št.
1

Kandidat za elektorja
Manfred Deterding

število glasov
8

Zap. št.
1

Kandidat za člana državnega sveta število glasov
Marija Elizabeta Ahac
7

Z glasovanjem je bil izvoljen naslednji predstavnik Občine Velike Lašče v volilno telo za volitve člana
državnega sveta:
Manfred Deterding, roj. 12.02.1950, naslov stalnega bivališča Dvorska vas 3, 1315 Velike Lašče,
in določen naslednji kandidat za člana državnega sveta:
Marija Elizabeta Ahac, roj. 17.08.1946, naslov stalnega bivališča Srobotnik 3, 1315 Velike Lašče.

Zapisala: Tanja Uršič

Ladka Deterding
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