O B Č I N A
KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET

Št.:

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: 04-58 09 808, fax.: 04-58 09 824
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:grzetic@kranjska-gora.si

Datum: 15.10.2007

Z A P I S N I K

1. izredne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 10.10.2007 ob 17.00 uri
v sejni sobi Občine.

PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Jure Žerjav
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Anton Požar, Vlasta Kotnik, Robert
Plavčak, Bogomir Košir, Zdenka Kersnik, dr. Janez Mlinar, Blaž Knific, Cvetka Pavlovčič,
Vesna Kovačič, Božidar Tarman, Andrej Žemva in Mirko Rabič (12 od 16).
Jože Zupančič, Slavko Miklič, Miro Eržen in Marinka Puc Koplan - opravičeno odsotni
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Rajko Puš, Egidija
Košir Mrovlje.

 PRISOTNI NOVINARJI: Ekipa ATM.
Seja je posneta na 1 avdio zgoščenko.
Gradivo in zvočni zapis seje je objavljen tudi na internetni strani http://obcina.kranjska-gora.si/
(občina, občinski svet).
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
I.
1.
2.

DNEVNI RED:
Mnenje lokalne skupnosti o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
Volitve dveh elektorjev v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov v
Državnem svetu ter določitev kandidata za člana Državnega sveta

Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav dal dnevni red na glasovanje:
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 12
PROTI – 0

Dnevni red je bil sprejet.
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Ad 1.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da je občina od Ministrstva za finance, Urada RS za nadzor
prirejanja iger na srečo prejela dopis. V dopisu Urad poziva občino za mnenje lokalne skupnosti o
morebitni dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo igralnici na območju občine
Bovec. Vlogo za dodelitev koncesije je vložila družba HIT, d.d. Nova Gorica. Občina mora svoje
mnenje poslati do petka 12.10.2007. Do sedaj je občina Kranjska Gora podeljevala negativna
mnenja. Predlagal je, da tudi v tem primeru podajo negativno mnenje. Gradivo so člani sveta prejeli
s sklicem na sejo.
V razpravi sta sodelovala:
Bogomir Košir: Ni se strinjal s predlaganim negativnim sklepom. Občinski svet občine Bovec je k
tej koncesiji podal pozitivno mnenje. Pojasnil je še odločanje glede koncesije za Eriko ter
akcijskega načrta Hit Alpinee.
Robert Plavčak: Zanimalo ga je, katera so bila negativna mnenja od leta 2002? Ponovno je opozoril
na Razvojni program občine. V razvojnem programu piše, da se bo podpiralo igralništvo. Podal je
pobudo, da se začne Razvojni program občine izvajati. Glasoval bo proti predlaganemu sklepu.
Župan Jure Žerjav: Občina je izdala negativno mnenje za igralni salon Vulkan na Jesenicah. Mnenje
sosednjih lokalnih skupnosti ni obvezujoče.
Po končani razpravi je župan Jure Žerjav dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 1iz/1: Občinski svet Občine Kranjska Gora daje negativno mnenje za dodelitev
koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo gospodarski družbi HIT d.d., Delpinova
7a, za igralnico Casino Bovec, na naslovu Ledina 6/a v Bovcu.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 7
PROTI – 3

Sklep je bil sprejet.

Ad 2.
Župan Jure Žerjav je v uvodu pojasnil, da je občinski svet na podlagi zakona sprejel Pravila za
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter določitev kandidata za
člana Državnega sveta. Na podlagi Pravil se je sestala Komisija za MVVI. Gradivo so člani sveta
prejeli s sklicem na sejo.
Andrej Žemva: Kot predsedujoči Komisiji za MVVI je pojasnil, da se je Komisija za MVVI sestala
3.10.2007, kjer so obravnavali prispele predloge za elektorje in za kandidata za člana v Državnem
svetu. Do izteka roka je Komisija za MVVI prejela dva predloga za elektorja in dva predloga za
kandidata za člana državnega sveta. Za elektorja sta bila predlagana Anton Požar s strani svetnika
Mirka Rabiča in Janez Mlinar s strani svetnika Božidarja Tarmana. Za kandidata za člana državnega
sveta pa sta bila predlagana Boris Janez Bregant s strani svetnika Mirka Rabiča in Robert Plavčak s
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strani svetnice Zdenke Kersnik. Komisija za MVVI je opravila žrebanje za določitev vrstnega reda
kandidatov na glasovnici. Tako je vrstni red naslednji:
Za elektorja:
1. Janez Mlinar
2. Anton Požar
Za kandidata za člana državnega sveta:
1. Robert Plavčak
2. Boris Janez Bregant
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da se bo glasovalo tajno z glasovnicami.
Ker ni bilo razprave, je župan Jure Žerjav predlagal, da pričnejo z volitvami.
Župan Jure Žerjav je pojasnil, da je potrebno na podlagi 49. člena Poslovnika občinskega sveta
imenovati tričlansko komisijo, ki tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide. Glede na poslovnika je
župan Jure Žerjav predlagal naslednji:
SKLEP: V tričlansko komisijo, ki bo vodila in ugotavljala izide tajnega glasovanja za volitve
elektorja in določitve kandidata za državni svet se imenujejo:
• Predsedujoči – Jure Žerjav
• Član – Mirko Rabič
• Članica – Zdenka Kersnik
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 12
ZA – 11
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči Komisije župan Jure Žerjav je svetnikom pojasnil, da se glasuje za dva elektorja in
enega kandidata za člana državnega sveta. Komisija je svetnikom razdelila glasovnice. Po
končanem glasovanju je Komisija pregledala oddane glasovnice ter napisala zapisnik o izidu
glasovanja.
Predsedujoči komisiji župan Jure Žerjav je predstavil rezultate glasovanja:
Na volitvah za elektorja:
1. Janez Mlinar je prejel
2. Anton Požar je prejel

12 glasov,
11 glasov.

Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da sta bila za elektorja izvoljena Janez
Mlinar in Anton Požar in jima čestital za izvolitev.
Določitev kandidata za državni svet:
1. Robert Plavčak je prejel
6 glasov,
2. Boris Janez Bregant je prejel 6 glasov.
Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da sta oba kandidata prejela enako število
glasov, zato je potrebno na podlagi Pravil opraviti drugi krog glasovanja. Če tudi v drugem krogu
prejmeta enako število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji Občinskega sveta.
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Komisija je pripravila in razdelila glasovnice za drugi krog volitev za določitev kandidata za
državni svet. Komisija je pregledala oddane glasovnice ter napisala zapisnik o izidu glasovanja. Po
glasovanju je predsedujoči Komisije župan Jure Žerjav predstavil rezultate glasovanja:
Določitev kandidata za državni svet:
1. Robert Plavčak je prejel
6 glasov,
2. Boris Janez Bregant je prejel 6 glasov.
Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da sta oba kandidata ponovno prejela enako
število glasov, zato je potrebno na podlagi Pravil opraviti žreb.
Člani Komisije so pripravili vse potrebno za izvedbo žreba. Komisija je predlagala, da žreb izvede
najstarejši svetnik Andrej Žemva. Predsedujoči je pojasnil, da sta v kuverti dva listka z imenoma
kandidatov. Najstarejši svetnik bo izmed dveh listkov potegnil en listek in ime tistega, ki bo na
listku, bo kandidat za člana v Državni svet.
Svetnik Andrej Žemva je iz kuverte potegnil en listek. Članica Komisije je listek odprla in povedala
da je na listku napisano ime Robert Plavčak.
Predsednik Komisije župan Jure Žerjav je razglasil, da je bil za kandidata za Državni svet izžreban
Robert Plavčak in mu čestital za izvolitev.

Seja je bila zaključena ob 17.55 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Jure Žerjav, prof.

