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ZAPISNIK

konstitutivne seje sveta KS Kranjska Gora, ki je bila v torek, 14.11.2006, ob 19. uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Klofutar Peter, Albreht Anton, Kerštajn Robert, Jakelj Janko, Žerjav Mirjam,
Cuznar Mirko, Cuznar Samo, Modrič Vitomir, Miklič Slavko, Špela Lavtižar – tajnica
KS.
Seja je posneta na eno avdio zgoščenko.
Predlagan in potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav predsednika prejšnjega mandata
2. Potrditev mandatov članov KS
3. Volitve predsednika in podpredsednika
4. Predlogi in pobude
K točki 1.
Predsednik bivšega sveta KS je prisotne pozdravil in jim čestital za izvolitev. Prisotne je
seznanil, da je sejo do izvolitve predsednika in podpredsednika dolžan voditi najstarejši član
in besedo predal Antonu Albrehtu.
K točki 2.
Albreht Anton je prisotne seznanil s tem, kdo je bil izvoljen v svet KS, pregledali so poročilo
volilne komisije, prav tako so ugotovili, da ni prišlo do nikakršnih pritožb in na podlagi kratke
razprave sprejeli naslednji ugotovitveni
Sklep:
V svet KS Kranjska Gora so bili za mandatno obdobje 2006 – 2010 izvoljeni naslednji
člani:
• Cuznar Mirko
• Cuznar Samo
• Jakelj Janko
• Albreht Anton
• Modrič Vitomir
• Miklič Slavko
• Kerštajn Robert
• Žerjav Mirjam

(zapisnik konstitutivne seje 2006.doc)

K točki 3.
Tajnica KS je člane sveta seznanila za načinom glasovanja; glasovanje se namreč lahko
izvedo javno ali pa tajno. Prisotni so sprejeli odločitev, da se glasuje javno.
Glede izvolitve predsednika in podpredsednika se je razvila razprava, v kateri je Slavko
Miklič, ki so ga nekateri od prisotnih predlagali za predsednika, predlagal, naj se
predsedniška, oz. funkcija podpredsednika prenese v Log ali Podkoren. Meni, da članstvo v
občinskem svetu in predsedniška funkcija ne sodita skupaj. Za zaupanje se je zahvalila tudi
Mirjam Žerjav, ki je funkcijo zaradi prevelikih obveznosti v službi odklonila. Miklič Slavko
je obljubil, da bo vso problematiko posredoval na seje OS.
Na podlagi razprave so člani sveta predlagali za predsednika Krajevne skupnosti Kranjska
Gora Albrehta Antona, za podpredsednika pa Samota Cuznarja.
Prisotni so soglasno sprejeli
Sklep:
Za predsednika sveta KS Kranjska Gora člani sveta imenujejo Albrehta Antona, za
podpredsednika sveta KS pa Samota Cuznarja.
Miklič Slavko se je zahvalil Petru Klofutarju za delo v prejšnjem mandatu, pa tudi zato, ker je
določene stvari v ključni situaciji izpeljal tako, kot je bilo za krajane najbolje.
Albreht je pojasnil, zakaj se je odločil za kandidaturo v svet KS. Razlogi so predvsem v
pretirani in po njegovem mnenju napačni pozidavi v kraju in zaradi neinformiranosti
krajanov.
Cuznar Samo vidi problem v tem, da v OS Občine Kranjska Gora ni nikogar iz Podkorena.
Mirjam Žerjav meni, da so veliki pritiski na prodajo zemlje, ki ima veliko vrednost in iz tega
razloga je vas zelo pozidana.
Albreht Anton je pojasnil, da obstajajo določene norme, ki jih prostor lahko prenese.
Miklič Slavko je pojasnil potek gradnje in vlogo Upravne enote Jesenice. Povedal je, da
poteka postopek spreminjanja prostorskih planov, pri katerem bo zelo veliko vlogo odigral
Odbor za okolje in prostor.
K točki 4.
Mirjam Žerjav je postavila vprašanje glede priprave novih prostorskih planov.
Miklič Slavko je opozoril, da se bodo formirali novi odbori in pozval prisotne naj posredujejo
predloge, saj bo tudi na ta način imela KS večjo vlogo pri odločanju.
Cuznar Samo je prosil, naj se čim prej skliče Zbor Občanov za Podkoren, na katerem bo
izvoljen nov vaški odbor. Prisotni so soglasno sprejeli
Sklep:
Županu naj se posreduje pobuda za sklic zbora občanov za Podkoren.

(zapisnik konstitutivne seje 2006.doc)

Peter Klofutar in Albreht Anton sta se domenila, da bo Klofutar predal vse gradivo predal
Albrehtu.
Seja je bila zaključena ob 20.20.

Pripravila:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNIK SVETA KS:
Albreht Anton

Poslano:
• Članom sveta KS
• Občina – tajnik Jože Brudar
• Arhiv

(zapisnik konstitutivne seje 2006.doc)

