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Datum: 02.06.2006

Z A P I S N I K
3. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v ponedeljek, 22.05.2006
ob 17.00 uri v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Bogomir Košir, Jože Zupančič,
Emil Tavčar, Slavko Miklič, Franc Makše, Črtomir Kosmač, Žiga Židan, Gregor
Benedik, Branka Vovk, Bojan Kordič, Klavdija Gomboc, dr. Janez Mlinar, Branko
Dolhar, Jože Krivc, Robert Robič in Gregor Benedik (15 od 16).
Miro Eržen – opravičeno odsoten.
 POROČEVALCI IN DRUGI PRISOTNI: Egidija Košir Mrovlje – vodja službe za
splošne in premoženjsko pravne zadeve, Rajko Puš – vodja službe za gospodarstvo in
gospodarske javne službe.
 PRISOTNI NOVINARJI: Matjaž Arih – ATM, Mirko Rabič – Radio Triglav, Urška
Peternel – Gorenjski Glas, Romana Erjavec – Radio Slovenija.

Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo je objavljeno tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si (občina, občinski
svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Glede na razgovor s številnimi svetniki je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji
SKLEP 3i/1: Seja občinskega sveta se zapre za javnost.
GLASOVANJE:

Sklep je bil sprejet.

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 0

Župan Jure Žerjav je predlagal še naslednji
SKLEP 3i/2: Na zaprti seji občinskega sveta sta poleg občinskih svetnikov in svetnic ter
župana prisotna tudi vršilka dolžnosti tajnika občine Egidija Košir Mrovlje in Uroš
Grzetič, ki skrbi za administrativne zadeve pri občinskem svetu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 14
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Po sprejetju teh sklepov so sejno sobo zapustili Rajko Puš in prisotni novinarji ter poslušalci.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se seja snema, posnetek ne bo objavljen javno.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

I. DNEVNI RED:

1.

Obravnava soglasja za prirejanje posebnih iger na srečo

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.

Ad 1.
Župan Jure Žerjav je predstavil gradivo za 3. izredno sejo občinskega sveta, katerega so
svetniki prejeli s sklicem za sejo. Pojasnil je, da v kolikor bodo sprejeli predlagani sklep, da se
odloča o izdaji soglasja lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti, bodo nato
glasovali o sklepu, ki ga je v gradivu pripravil svetnik Jože Zupančič.
V razpravi so sodelovali:
Jože Zupančič, Klavdija Gomboc, Janez Mlinar, Slavko Miklič, Črtomir Kosmač, Žiga Židan.

Po končani razpravi je župan Jure Žerjav umaknil predlagani ugotovitveni sklep, ki se nanaša
na ugotovitev, da je Vlada RS že pridobila potrebno dokazilo lokalne skupnosti k vlogi
podjetja Gold Club Gaming, d.o.o. Sežana, za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger
na srečo v igralnem salonu na lokaciji hotela Erika v Kranjski Gori in dal na glasovanje
naslednji:

SKLEP3i/3: Občinski svet Občine Kranjska Gora bo odločal o izdaji soglasja
lokalne skupnosti o opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju za
igralni salon na lokaciji Hotel Erika, Vršiška cesta 76, Kranjska Gora.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Na pobudo svetnikov je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji

SKLEP 3i/4: Občinski svet bo o sklepu o izdaji soglasja k pridobitvi koncesije glasoval s
tajnim glasovanjem.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 11
PROTI – 2

Sklep je bil sprejet.

Župan Jure Žerjav je pojasnil, da morajo po Poslovniku občinskega sveta za izvedbo in
ugotavljanje izida tajnega glasovanja imenovati tričlansko komisijo. Komisijo vodi
predsedujoči, dva člana pa določi občinski svet na predlog predsedujočega. Župan je podal
naslednji predlog
KOMISIJE:
- Jure Žerjav - predsednik
- Bogomir Košir - član
- Slavko Miklič - član
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 12
PROTI – 1

Svetniki so predlagani predlog komisije potrdili.

Komisija je pripravila vse potrebno za izvedbo tajnega glasovanja. Članom občinskega sveta
je vročila glasovnice in sproti označevala, kateri član je prejel glasovnico.
V razpravi pred glasovanjem je sodeloval Jože Zupančič.
Člani in članici občinskega sveta so na tajnem glasovanju glasovali o naslednjem sklepu:
SKLEP 3i/5: Občinski svet Občine Kranjska Gora, po predstavitvi projekta Wellness &
Casino Hotel ERIKA v Kranjski Gori, soglaša z izdajo občinskega SOGLASJA k
dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na lokaciji
hotela ERIKA v Kranjski Gori, družbi Gold Club d.o.o., Kraška cesta 4, Sežana.
Po končanem glasovanju je Komisija ugotovila izid glasovanja in sestavila zapisnik o izidu
tajnega glasovanja. Župan Jure Žerjav je prebral izid tajnega glasovanja:
GLASOVANJE:

 Število razdeljenih glasovnic
 Število oddanih glasovnic
 Število neveljavnih glasovnic
 Število veljavnih glasovnic
 Število glasov »ZA«
 Število glasov »PROTI«

15
15
2
13
7
6

Komisija je ugotovila, da je bil sklep sprejet.
Seja je bila zaključena ob 17.35 uri.

Zapisal:
Uroš Grzetič

Župan:
Jure Žerjav, prof.

