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KRAJEVNA SKUPNOST
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Datum: 09.11.2015

ZAPISNIK
Zbora občanov KS Podkoren, ki je potekal v petek 06.11.2015 ob 19.00 uri v
gasilskem domu v Podkorenu.
Prisotni: Župan Janez Hrovat, podžupana Blaž Knific in Bogdan Janša, Henrika
Zupan - direktorica JPK, Egidija Košir Mrovlje in Tina Brlogar- Občina Kranjska
Gora ter 31 občanov.
DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja KS Podkoren
2. Razvojni načrt KS Podkoren 2016 - 2020
3. Obnova starega gasilskega doma
4. Problematika razno
Zbor občanov je bil posnet na elektronski medij.
Ad.1.
Predsednica KS Podkoren, Mojca Smole je pozdravila vse navzoče na zboru občanov.
V nadaljevanju je predstavila člane sveta krajevne skupnosti Podkoren in njihove
naloge v mandatu. Prestavila je tudi pobude, ki jih je KS Podkoren obravnavala in dala
na občino do sedaj.
Omenila je tudi, da so se uspeli dogovoriti s prireditelji pokala Vitranc, da imajo
domačini brezplačen vstop na tekme.
Župan se je zahvalil predsednici za kratko predstavitev, občanom pa za izraženo
podporo na volitvah. Omenil je, da je dobil največjo podporo prav v Podkorenu, na kar
je še posebej ponosen.
V nadaljevanju je na kratko predstavil vizijo občine v mandatu. Povedal je tudi, da
glavarina na prebivalca iz leta v leto strmo pada, kar seveda vpliva tudi na investicije
in razvoj občine.
Vse krajane je povabil, da se z novimi idejami obrnejo na občino, da je občina odprta
za inovativne predloge.
V letu 2016 bo občina tako namenjala sredstva tudi za obnovo zapuščenih kozolcev ter
za urejanje fasad.
Dotaknil se je tudi kanalizacijskega sistema, ki bo prešel po izteku koncesijske
pogodbe v letu 2016, v roke podjetja Komunala Kranjska Gora. Izpostavil je revizijo
kanalizacijskega sistema in napake, ki so jih odkrili ob reviziji. Revizija je bila

opravljena na območju Kranjske Gore in Mojstrane. V naslednjem tednu se bo v
Berlinu sestal z direktorjem matične družbe, kateremu bo predstavil pričakovanja
občine, v zvezi s sanacijo del na sistemu.
Avtobusni prevozi skozi Pokoren so bilo ena izmed tem, ki so jih v preteklem letu
obravnavali večkrat. Župan je pojasnil, da kljub prizadevanju občine DRSC ne pusti,
da avtobus vozi skozi Podkoren v obe smeri. Dogovorili pa so se za možnost, da
pobere avtobus otroke v smeri proti Ratečam v Podkorenu, nazaj pa pelje po glavni
cesti in jih zloži na avtobusni postaji. DRSC zaradi varnosti ne pusti, da bi avtobus
peljal pri Žosmanu v Podkoren tudi nazaj.
KS Podkoren, naj o tem poda mnenje in pošlje pobudo na občino.
Ad.2.
V letu 2015 so bili na območju Podkorena izvedeni naslednji projekti:
 Z novoletnimi lučkami je bilo okrašeno vaško jedro
 Pripravljena je projektna dokumentacija za obnovo gasilskega doma
 Obnovljena je bila pešpot skozi Zelence
 Sanirane so bile kocke pod Lipo
 Nameščena bo razsvetljava na križišču za Korensko sedlo
 Prenovljena je bila cesta od hišne številke 31 do 34
V letu 2016 je v planu izvedba naslednjih projektov:
 Odkup zemljišča za starim gasilskim domom ( Cuznar Marija)
 Obnova in povečanje gasilskega doma
 Sanacija opornega zidu Pr'Vahu
 Osvetljava kolesarske poti od Podkorena do Kranjske Gore
 Obnova stolpa v Zelencih
 Izvedba kanalizacije v spodnjem Podkorenu
 Izgradnja vodohrama ( nad Maršičem )
 Obnova ceste in opornega zidu mimo Turka
 Ureditev vstopne točke na Ridi ( Koren)
 Dokončanje del pod lipo ( zamenjava granitnih kock)
V nadaljevanju je župan predal besedo tudi obema podžupanoma.
Blaž Knific je povedal, da bodo v letu 2016 nadaljevali s posnetki stanja
kanalizacijskega sistema in opozoril vse občane, da uredijo tudi priklope meteorne
kanalizacije na fekalno kanalizacijo.
Omenil je tudi, da bo občina namenila v letu 2016 del sredstev v sodelovanju z Arsom
tudi za obnovo hudourniških voda.
Bogdan Janša je izpostavil prizadevanja za sprejem OPPN za občino Kranjska Gora,
ki je v izdelavi več kot 10 let. Omenil je vse ovire s katerimi se občina srečuje na
področju pridobivanja vseh soglasij. Izpostavil je škodo, ki se dela na področju
prostora zaradi nesprejetih aktov.

Pozval je tudi vse občane, da ob večletni uporabi občinskih zemljišč podajo na občino
pobudo za odkup. V kolikor parcele občini ne bodo v interesu, jih bo občina prodala.
Ad.3.
Župan je pojasnil, da so projekti za obnovo gasilskega doma izdelani in bi obnova
pričela teči v začetku leta 2016. Investitor bo občina Kranjska Gora, sredstva od
odkupa ceste ( mimo Benedika ), ki je v lasti AS Podkoren, pa bo le ta vložila v
obnovo doma.
Franc Lavtižar je izpostavil nekaj dvomov z lastništvom gasilskega doma, sedaj je
lastnik gasilsko društvo Podkoren, zanima ga kako bo v bodoče?
Zanimala ga je tudi ureditev služnosti, ki jo ima sam mimo gasilnega doma?
Župan je zagotovil, da bodo služnost uredili za domom, po cesti.
Opozoril je tudi, da stari dom še ni prepisan na društvo.
Župan je poudaril, da bo občina investitor, pravne zadeve se bodo reševale po
končanju investicije.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila, da v kolikor občina ni lastnik ne more investirati v
obnovo in bi ji moralo društvo podeliti pravico graditi na njihovi zemlji, zato je
predlagala, da se lastniška razmerja uredijo po zaključku obnovitvenih del.
Ad.4.
Stanislav Jeglič je že večkrat opozoril na nepravilno označbo ulice Podkoren 33 a, ki
še vedno ni popravljena!
Zanimalo ga je kdaj bo asfaltirana cesta od Šerca do Jegliča?
Omenil je tudi cesto mimo Peternel Alojzije, ki je tudi slaba.
Župan je pojasnil, da v kolikor bodo zadoščala sredstva bodo asfaltirali cesto od
Jegliča do Šerca že letos, drugače naslednje leto.
Jaša Jelinčič je izpostavil, da so si krajani Podkorena dolgo let prizadevali, da bi se
pred Mercatorjem v Kranjski Gori označila modra cona, sedaj je ta označene, pa nihče
ne upošteva znakov. Po njegovem mnenju je premalo nadzora!
Župan odgovarja, da je Medobčinski inšpektorat premalo prisoten v Kranjski Gori. O
tem že razmišlja in ima v mislih šolanje občinskih uradnikov, ki bi sami izvajali
nadzor.
Izpostavil je tudi moteče reklamne panoje po celotni občini, ki ga ne bi tako motili, če
bi reklamirali lastne produkte.
Egidija Košir Mrovlje je povedala, da je glede omenjenih panojev občina vložila tožbo
na Upravno sodišče, sprejema pa se tudi nov Odlok ( trenutni je zelo nedorečen), s
katerim se bo uredila tudi podlaga za kaznovanje in ureditev problematike.
Predlagal je, da bi občina na vstopnih točkah bolj poudarila pobratene občine!
Izpostavil je tudi pluženje. Ne zdi se mu smotrno, da Komunala pluži že pri najmanjši

plundri. Zupanova je odgovorila, da je odvisno pluženje od več dejavnikov, zato se
situacijam prilagajajo sproti.
Lojzka Peternel moti jo, da je tabla za Podkoren postavljena pod Sencem, Podkoren
se začne pri Rolihu. Prosi, da se to preveri.
Blaž Perdijič je opozoril na težave s sosednjo, propadajočo hišo Podkoren 98. Omet
in opeka padata na cesto. Zanima ga, kaj lahko naredi, saj se lastniki ne zanimajo za
svojo lastnino.
Podžupan Knific bo obvestil Medobčinski inšpektorat.
Alojz Gregori omeni, da v isti ulici, ki jo omenja Perdijič ni javne razsvetljave,
zadostovali bi dve ulični svetilki.
Omeni tudi, da voda pod hotelom Vitranc teče v roje, potem pa ne v potok ampak
ponikne neznano. Zupanov bo poslala ekipo na ogled ob deževji, ko bo tudi najbolj
vidno kam odteka voda.
Župan obljubi javno razsvetljavo.
Franci Veber je apeliral na Komunalo že večkrat, da se prebivalcem, ki živijo ob cesti
na Korensko sedlo, takrat ko je prelaz zaprt ne zagotavlja pluženja. Večkrat je že klical
tudi DRSC ( upravljalec ceste ), ki pa se na pozive ne odziva in se sklicuje na to, da je
cesta.
Zupanova bo stopila v kontakt z DRSC, poizkusili bodo najti rešitev, da pluži ob
zapori Korenskega sedla ta odsek Komunala.
Darka Kopavnik je povedala, da so prejeli v preteklosti oddajalci sob od občine
dopis, da opozorijo goste, da v času dovoljenega pokanja petard tega ne izvajajo v
strjenem naselju, ampak izven. Predlaga, da se tak dopis pošlje tudi letošnje leto.
Lojzi Cizelj je zaprosil za dokumentacijo lastništva okoli Vaškega jedra in gostišča
Vitranc. Podatke potrebuje zaradi izvedbe veselice v Podkorenu.
Župan je na koncu podal informacijo, da so se predstavniki občine udeležili sestanka
na Ministrstvu za infrastrukturo v zvezi s prenovo magistralne ceste po dolini.
Zagotovljeno jim je bilo, da se bo cesta obnovila v letošnjem oz. v naslednjem letu.
Dela se delno tudi že izvajajo.
Vsem krajanom se je župan na koncu zahvalil za udeležbo na zboru občanov in jih
povabil na otvoritev Ljudskega doma v Kranjski Gori, dne 12.11.2015.
Zbor občanov je bil zaključen ob 21.45 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Župan:
Janez Hrovat

