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ZAPISNIK 

 

Zbora občanov za območje KRAJEVNE SKUPNOSTI PODKOREN, ki je bil v torek, 

6.11.2019, ob 19. uri, v dvorani Gasilskega doma. 

Prisotnih je bilo 21 občanov, zbora pa so se udeležili tudi, Vesna Okršlar – direktorica 

občinske uprave, Blaž Knific – direktor JPK Kranjska Gora, Špela Lavtižar – tajnica KS 

Kranjska Gora 

Predlagan in potrjen je bil naslednji  

DNEVNI RED: 

1. Pregled opravljenih del v letu 2019 

2. Plan za leto 2020 

3. Pripombe, predlogi, pobude občanov 

Predsednik Sveta KS Podkoren je prisotne pozdravil in predal besedo županu. 

Tudi župan je prisotne najprej pozdravil in poudaril, da je njegov cilj še vedno ta, da bi naselja 

v občini predstavljali v najboljši luči. Zahvalil se je krajanom za sodelovanje na vseh področjih. 

Vesel je, da je v lanskem letu Občina Kranjska Gora postala ena izmed 13-in nezadolženih 

občin v državi. Prisotne je seznanil o višini letošnjega proračuna, povedal pa je tudi, da je večina 

pomoči namenjena mladim podjetnikom, mladim kmetom…. Občina nadaljuje z obnovo fasad 

in kozolcev, želi pa si, da bi lahko začeli tudi s sanacijami objektov v senožetih (hlevi).  

Občina Kranjska Gora ustvarja velik del dohodka s turizmom, kar se odraža tudi na socialnem 

področju, na področju šolstva in zdravstva.  

Povedal je, da bo Občina Kranjska Gora tudi letos subvencionirala nakup sezonskih smučarskih 

vozovnic za osnovnošolce in dijake s stalnim bivališčem na območju občine. 

K točki 1. Pregled opravljenih del v letu 2019 

• Kanalizacija v spodnjem  Korenu, meteorna kanalizacija 

• Asfaltirana je cesta od cerkve do Benedika 

• Asfaltiranje parkirišča pred Ekarco 

• Preplastitev dela kolesarske steze proti Ratečam 

• Narejen je projekt krožišča in dostopa na poligon. ASK je zemljišče že odkupil in ga 

rezerviral za cesto. 

K točki 2. Plan za leto 2020 

• Cesta od Šerca do gasilskega doma, cesta od lipe do parkirišča pri cerkvi – sanacija, 

menjava pranih plošč v centru vasi 



 

 

• Sanacija meteorne kanalizacije Podbregom 

• Krpanje asfalta, kjer je to potrebno 

• Krotnjek pri Komacu – zaščita, upa, da bo občina dobila tudi kakšna sredstva s sklada 

• Skupaj z AS Podkoren – urejanje parkirišča v Zelencih, mogoče postavitev kakšnih igral 

(v dogovoru z AS), parkomat (v dogovoru z AS) 

• Investicije v Občini – vrtec Mojstrana, menjava svetilk na območju celotne občine – led 

razsvetljava, investicije na JP Komunali – mehanske grablje, zadrževalno polje… 

 

Pohvalil je tudi delovanje JP Komunala Kranjska Gora in predal besedo Blažu Knificu, 

direktorju JPK. 

Blaž Knific je prisotnim povedal, da so v lanskem letu zgradili nov vodohram Podkoren, ki zelo 

dobro deluje. Pozval je tudi občane, naj pridejo po brezplačne zabojnike za ločevanje odpadkov. 

V letu 2020 se bo poostril nadzor nad odlaganjem odpadkov.  

K točki 3. Pripombe, predlogi, pobude občanov 

• Jeglič Stanko – prehodi – popraviti drenažnike, ker spira cesto pri vodohramu 

• Jelinčič Jaša – povedal je, da je bilo narejeno veliko, za popraviti pa je vogal mrliške 

vežice, ker se teren poseda. Grobovi, ki so zapuščeni in zanje nihče ne plačuje, naj se 

sanirajo. Kamni so že odstranjeni. 

• KS Podkoren - Popravilo cerkvenega zidu – predlog je potrebno posredovati Župniji 

Kranjska Gora, saj je pokopališče cerkvena last. Občina bo svojih zmožnostih 

pomagala. 

• Krajane je zanimalo tudi zemljišče, kjer je stala »fabr'ka« 

• Gregori Irena – cesta proti vikendom – želijo, da bi se prometni znak, ki dovoljuje 

vožnjo s kmetijskimi stroji, spremenil v »dovoljeno za lastnike parcel«. Župan je 

pojasnil, da je znak zato, da se z avtodomi ne vozijo skozi Stan v eko kamp. Knific je 

pojasnil, da je pobudo treba posredovati na SPV. 

• Gregori Irena je predlagala, da bi se tam, kjer se začnejo poljske poti, postavili znake 

»pse na vrvico«. Župan se s tem strinja, zraven pa bi postavili tudi table s pravili 

obnašanja (kolesarji, pohodniki). Irena Gregori je pohvalila je tudi delo Tjaše Misotič 

in Boruta Lavtžarja z mladimi gasilci, saj tako mladih prostovoljcev skoraj nimamo več. 

Župan je pohvalil tudi delovanje društev v kraju. 

• Cizelj Sebastijan – potok ob njihovem objektu – Lastnik objekta Podkoren 55a je strugo 

prestavil, struga je poglobljena in odnaša material. JP Komunala bo spomladi opravila 

terenski ogled. 

• Župan je prisotne seznanil s predvideno izgradnjo nove trgovine v Logu. 

• Veber Lojz – vprašal je, kdaj se bodo lahko priklopili na kanalizacijo. Direktorica 

občinske uprave je povedala, da je bila vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja že 

posredovana na UE Jesenice.  

• Veber Franci – povedal je, da je že skoraj vse, kar je župan pred izvolitvijo obljubil, 

narejeno. Predlagal je tudi, da bi na Korensko sedlo postavili opozorilno tablo, da je 

odlaganje odpadkov prepovedano. 

• Odmera parcele (nadstrešnica) – Cuznar Marija, Podkoren 18. 

• Sanacija ceste proti objektom Cizelj Jože – Podkoren 53 f  



 

 

• Cuznar Marija je predlagala, da bi asfaltirali makadamsko pot ob glavni cesti, ki poteka 

od »Karabidca« proti glavni cesti Kranjska Gora – Rateče. Župan in večina prisotnih se 

z asfaltiranjem ne strinjajo. 

• Cizelj Jožef – košnja obcestnega pasu – večkrat bi bilo treba pokositi.  

Zbor občanov je bil zaključeno ob 20.30.    

 

Zapisala Špela Lavtižar, tajnica KS Kranjska Gora   

 

 

                                  Župan Občine Kranjska Gora  

Janez Hrovat 

Priloga: 

• Lista prisotnosti  


