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ZAPISNIK
5. seje sveta KS Podkoren, ki je bila v torek, 9.6.2015, ob 19. uri, v sejni sobi Občine
Kranjska Gora.
Prisotni: Benet Drago, Kramar Monika, Smole Mojca, Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsoten: Girandon Tomaž, Roman Reš
Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 4.
2. pregled gradiva 5. seje OS
3. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali zapisnika 4. seje in sprejeli
Sklep:
Svet KS Podkoren potrjuje sklep zapisnika 4. seje.
K točki 2.
Prisotni so se seznanili z gradivom 6. seje OS.
K točki 3.
Člani sveta KS Podkoren so podali naslednje predloge:
 Sanirati cesto in jaške pri gasilskem domu v Podkorenu, ker ob nalivih tam stoji voda.
 Javna razsvetljava na križišču – vhod v vas Podkoren
Prisotni so pozornost posvetili trenutno pereči problematiki na območju občine Kranjska
Gora. Na bivši mejni prehod v Ratečah, država Italija namerava naseliti begunce. Območje je
v bližini vasi v naši občini. Objekt, kjer nameravajo begunce naseliti, je v bližini kolesarske
steze, ki je od meseca aprila do oktobra zelo obljudena, v zimski sezoni pa na tem območju
potekajo tekaške steze, ki so prav tako zelo obiskane. V ta prostor je umeščenih več
sprehajalnih poti. Tudi objekti na bivšem mejnem prehodu so se začeli razvijati (trgovinice,
frizer, kozmetični salon…).Ker nameravajo begunski center umestiti v turistično okolje, kar je
za večino krajanov nesprejemljivo, se člani KS bojijo, da bi lahko prihajalo do incidentov, oz.
trenj med begunci, krajani in turisti. Ker se članom sveta KS Podkoren zdi problem resen, so
na podlagi razprave sprejeli
Sklep:

(zapisnik 5. seje sveta KS podkoren, 9.6.2015)

Svet KS Podkoren daje pobudo županu Občine Kranjska gora, naj v slučaju naselitve
beguncev, poskuša zagotoviti večjo prisotnost policistov na območju Kranjske Gore,
Podkorena in Rateč.
Seja je bila zaključena ob 20.10.
Zapisala:
Špela Lavtižar,
Višji referent II
PREDSEDNICA SVETA KS:
Smole Mojca
Poslano:
 Člani sveta KS
 Župan
 Arhiv
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