Kolodvorksa lb, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
http: www.kranjska-gora.si
e-mail: kspodkorenkranj ska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
PODKOREN

Številka:
Datum: 18.11.2015
ZAPISNIK
6. seje sveta KS Podkoren, kj je bila v sredo, 18.11.2015, ob 18.
Občine Kranjska Gora.

Uri,

v sejni sobi

Prisotni: Smole Mojca, Benet Drago, Kramar Monika
Odsotna: Girandon Tomaž, Roman Reš
Predlagan in sprejet bil naslednji

DNE VNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 5 seje.
2. Proračun občine Kranjska Gora za leto 2016
3. Vožnja šolskega avtobusa skozi Podkoren
4. Predlogi in pobude

Ktočki 1.

Predsednicaje predstavila zapisnik 5.

seje.

Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Podkoren potrjuje zapisnik 5. seje.
Ktočki2.

V času 15 dnevne obravnave so člani sveta obravnavali predlog Proračuna občine
Kranjska Gora za leto 2016. Pregleclali so predlagana sredstva, kj so planirana za
območje KS Podkoren. S predlogom proračunso se strinjali. So pa predlagali, da bi
uredjl še konto pri Skrjancu.
Po razpravi so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Svet krajevne skupnosti Podkoren podaja naslednjo pobudo na predlog

proračuna iii sicer:
Uredi naj se konto pri Skrjancu
Z ostalim predlogom proračuna se svet KS Podkoren strinja.
-

Ktočki3.
Predsednica je pojasnila, da je bila na zboru občanov ponovno podana pobuda, da bi
šolski avtobus vozil skozi Podkoren.
Clani sveta so se strinjali, da je bila ta pobuda že večkrat podana. Zato so tudi samo še
enkrat podali pobudo, da bi uredili vožnjo avtobusa tako, da bi najprej pobral otroke v
Podkorenu pod lipo in šel nato po otroke v Rateče. Nazaj proti Kranjski Gori pa bi
potem pobral še otroke avtobusni postaji v Podkorenu. S tem otrokorn ne bi bilo
potrebno prečkati magistralne ceste.

Po razpravi so člani soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Podkoren podaja pobudo, da bi šolski avtobus ponovno vozil
skozi Podkoren.
Ktočki4.
Predsednico je izpostavila problem ureditve zemljiškoknjižnega stanja na objektu
Podkoren 2. Zanimalojoje, če bo občina to urejala?
Drago Benet je izpostavil cesto od cerkve do Ribariča. Zanimalo ga je, kako je z
urejanjem lastništva te ceste?
Clani sveta so predlagali, da bi ob prireditvi v Planici na parkirišča postavili kemična
stranišča.
Drago Benet je predlagal, da bi postavili označevalne table na lokami cesti od
Kranjske Gore do Rateče. Na tem odseku poteka prornet tako avtomobilov, kolesarjev
in pešcev. Z označevalnimi tablami bi rnorali označiti, da je dovoljen promet za več
vrst prevoznih sredstev. Veliko kolesarjev je rnnenja, da gre za kolesarsko cesto in se
jezijo na druge udeležence prometa.
Drago Benet je pojasnil, da so se nanj obrnili krajani, ki ga opozarjajo na nočno
teptanje srnučišč. S tem povzročajo hrup.

Pripravil:
Uroš Grzetič

Predsednica KS:
Mojca Smole

