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: 29.10.2014
Z A P I S N I K
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo, 29.10.2014 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine.
PRISOTNI NA SEJI OBČINSKEGA SVETA:
 ŽUPAN: Janez Hrovat
 ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Janja Seljak, Žiga Židan, Katarina
Štravs, Blaž Lavtižar, Ena Adžajlić, Jože Dovžan, Branislava Vovk, Tjaša Prusnik, Jure
Žerjav, Vesna Kovačič, Anton Požar, Sonja Kavalar, Bogdan Janša, Blaž Knific, Janez
Mlinar (16 od 16)
 PREDSTAVNIKI OBČINSKE UPRAVE IN POROČEVALCI: Egidija Košir Mrovlje
 PRISOTNI NOVINARJI: ATM TV, fotograf Gorenjskega glasa.
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).
Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. V skladu s 15. b členom Zakona o lokalni samoupravi in
1. odstavkom 9. člena Poslovnika občinskega sveta je pozval Jožeta Dovžana, da kot najstarejši član
občinskega sveta prevzame vodenje seje.
Predsedujoči Jože Dovžan je pojasnil, da na podlagi 2. odstavka 8. člena poslovnika OS o dnevnem
redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DNEVNI RED:
Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana
Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve
mandatov članov sveta
Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov
Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana
Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Ad 1.
Predsedujoči Jože Dovžan je pozval Uroša Grzetiča, da ugotovi število navzočih novoizvoljenih
članov sveta.
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji navzočih 15 novoizvoljenih članov občinskega sveta.
Naknadno je prišla še ena novoizvoljena članica občinskega sveta. Občinski svet je bil v popolni
zasedbi.

Ad 2.
Predsedujoči Jože Dovžan je pozval predstavnico OVK Egidijo Košir Mrovlje, da poda poročilo
Občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana.
Egidija Košir Mrovlje je predstavila poročilo OVK o izidu volitev v svet in volitev župana. Poročilo
so svetniki prejeli s sklicem na sejo.
Predsedujoči Jože Dovžan se je zahvalil za podano poročilo.

Ad 3.
Predsedujoči je predstavil tretjo točko dnevnega reda - Imenovanje mandatne komisije za pregled
prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
Pojasnil je, da je dosedanji župan Jure Žerjav na podlagi 7. člena Poslovnika OS sklical sestanek
nosilcev kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta. Na sestanku so pripravili
predlog mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov
članov sveta v naslednji sestavi:
1. Anton Požar
2. Blaž Knific¸
3. Bogdan Janša
Predsedujoči Jože Dovžan je predlagal v sprejem naslednji:
Sklep:
Imenuje se tričlansko mandatno komisijo za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga
potrditve mandatov članov občinskega sveta v sestavi:




Anton Požar – predsednik
Blaž Knific - član
Bogdan Janša – član

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Po sprejetem sklepu je predsedujoči Jože Dovžan predsedniku mandatne komisije izročil poročilo
OVK o izidu lokalnih volitev ter potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in potrdilo o izvolitvi
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župana. Predsedujoči je predlagal 10 minutni odmor, da imenovana mandatna komisija pregleda
poročilo občinske volilne komisije.

Ad 4.
Predsedujoči Jože Dovžan je pojasnil, da prehajajo na Poročilo mandatne komisije in potrditev
mandatov svetnikov.
Anton Požar je pojasnil, da je komisija ugotovila, da zoper odločitev OVK, ki bi lahko vplivala na
potrditev mandatov članov občinskega sveta, po določbi 100. člena ZLV, na občinski svet ni bila
vložena nobena pritožba kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, zato je
predlagal občinskemu svetu, da potrdi mandate za člane občinskega sveta, kot jih je ugotovila OVK.
Predsedujoči Jože Dovžan je predlagal v sprejem naslednji:
SKLEP:

Na podlagi poročila mandatne komisije se potrdi mandat naslednjih novoizvoljenih
članov občinskega sveta:
SMC - STRANKA MIRA CERARJA
1
TJAŠA PRUSNIK
LISTA JURETA ŽERJAVA
1
JURE ŽERJAV
2
VESNA KOVAČIČ
3
ANTON POŽAR
SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1
SONJA KAVALAR
2
BOGDAN JANŠA
SD - SOCIALNI DEMOKRATI
1
BLAŽ KNIFIC
NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
JANEZ MLINAR
ALPSKA LISTA JANEZA HROVATA
1
JANEZ HROVAT
2
JANJA SELJAK
3
ŽIGA ŽIDAN
4
KATARINA ŠTRAVS
5
BLAŽ LAVTIŽAR
6
ENA ADŽAJLIĆ
7
JOŽE DOVŽAN
8
BRANISLAVA VOVK
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Predsedujoči Jože Dovžan je pojasnil, da je na podlagi 1. odstavka 7. člena Poslovnika OS občinski
svet konstituiran.

Ad 5.
Predsedujoči Jože Dovžan je pojasnil, da prehajajo na Poročilo mandatne komisije in odločanje o
pritožbah kandidatov za župana.
Anton Požar je pojasnil, da je Komisija ugotovila, da zoper odločitev OVK o izvolitvi župana
Občine Kranjska Gora, po določbah ZLV, na občinski svet ni bila vložena nobena pritožba
kandidatov ali predstavnikov kandidatur, zato je predlagal občinskemu svetu, da sprejme
ugotovitveni sklep o izvolitvi Janeza Hrovata za župana Občine Kranjska Gora, v skladu z
ugotovitvijo OVK.
Predsedujoči Jože Dovžan je predlagal v sprejem naslednji:

Ugotovitveni sklep:
Na podlagi poročila mandatne komisije občinski svet ugotavlja, da je bil za župana
Občine Kranjska Gora izvoljen Janez Hrovat.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 16
ZA – 16
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči Jože Dovžan je čestital Janezu Hrovatu za izvolitev ter ga pozval, da se mu pridruži.
Predsedujoči Jože Dovžan je nato ugotovil, da je bil Janez Hrovat izvoljen za župana občine
Kranjska Gora, prav tako pa mu je bil potrjen tudi mandat za člana občinskega sveta. Na podlagi
37.b člena ZLS sta funkciji župana in člana občinskega sveta nezdružljivi, zato je pozval
novoizvoljenega župana, da poda izjavo glede sprejema mandata župana.
Župan Janez Hrovat je podal pisno izjavo, da na podlagi 37.b člena ZLS, ki govori, da sta funkciji
župana in člana občinskega sveta nezdružljivi podaja izjavo, da prevzema funkcijo župana ter mu s
tem preneha funkcija člana občinskega sveta.
Predsedujoči je na podlagi podane izjave župana Janeza Hrovata dal na glasovanje naslednji
ugotovitveni sklep:

Ugotovitveni sklep:
Zaradi nezdružljivosti funkcije župana in funkcije člana občinskega sveta po določbi 37.b
člena Zakona o lokalni samoupravi in na podlagi podane izjave Janeza Hrovata o sprejemu
funkcije župana preneha mandat Janezu Hrovatu za člana Občinskega sveta Občine
Kranjska Gora.
O sprejetem sklepu se obvesti Občinsko volilno komisijo.
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GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
Predsedujoči Jože Dovžan je zaprosil predstavnico OVK Egidijo Košir Mrovlje, da pojasni
postopek imenovanja nadomestnega svetnika.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila postopek, ki ga bo izpeljala Občinska volilna komisija.

Ad 6.
Predsedujoči Jože Dovžan je predstavil točko Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja. Pojasnil je, da je dosedanji župan Jure žerajv na podlagi 7. člena Poslovnika OS
sklical sestanek nosilcev kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani občinskega sveta. Na
sestanku je novi župan Janez Hrovat pojasnil, da bo na seji podal predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Blaž Knific – predsednik
Bogdan Janša – član
Žiga Židan – član
Branislava Vovk – članica
Ena Adžajlić – članica

Ker poleg predloga župana ni bilo drugih predlogov, je predsedujoči Jože Dovžan predlagal v
sprejem naslednji:
Sklep:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi:
 Blaž Knific – predsednik
 Bogdan Janša – član
 Žiga Židan – član
 Branislava Vovk – članica
 Ena Adžajlić – članica
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 15
ZA – 15
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.
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Župan Janez Hrovat je vse lepo pozdravil. Pojasnil je, da je vesel in ponosen, da sedi pred njimi kot
novi župan Občine Kranjska Gora. Zaveda pa se, da si je naložil veliko odgovornost. Z vso svojo
močjo in energijo bo delal za dobrobit te doline in ljudi. Poizkušal bo povezovati ljudi in ustvarjati
sinergijo. Vsem se je zahvalil za tako veliko število glasov na volitvah. Vsem bi rad dokazal, da je
pravi človek za mesto župana Občine Kranjska Gora. Prejšnji teden sta z bivšim županom Juretom
Žerajvom opravila primopredajo. Kot župan bo sprejemal in podpiral dobre predloge.
Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič
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Župan:
Janez Hrovat

