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ZAPISNIK
8. seje sveta KS Podkoren, ki je bila v četrtek, 9.6.2016, ob 19. uri, v mali sejni sobi
Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Benet Drago, Smole Mojca, Girandon Tomaž, Roman Reš, Kramar Monika
Lavtižar Špela – tajnica KS
Opravičeno odsoten:
Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 7. seje
2. Problematika oddaje nepremičnine v najem, parc. št. 784/1 k.o. Podkoren
3. Predlogi in pobude
K točki 1.
Prisotni so pregledali zapisnika 7. seje in sprejeli
Sklep:
Svet KS Podkoren potrjuje sklep zapisnika 7. seje.
K točki 2.
Ahčin Andrej in Mojca sta želela vzeti v najem zemljišča s parc.št. 784/1 k.o. Podkoren, ki se
nahaja ob njunem objektu. Ker so bili nekateri krajani proti, se je postopek ustavil, zbrali pa
so se člani Sveta KS Podkoren, da bi zadevo proučili. Predsednica je povedala, da Cuznar
Helena trdi, da je zemljišče njeno. V kolikor Ahčanova še vedno želita vzeti zemljišče v
najem, je potrebno narediti odmero, ki jo plačajo Ahčan, Cuznar, Občina Kranjska Gora. Pot
mora ostati prehodna. Člani sveta so na podlagi razprave soglasno sprejeli
Sklep:
V kolikor je zemljišče s parc.št. 784/1 k.o. Podkoren last Občine Kranjska Gora, se ga da
v najem zakoncema Ahčin, vendar brez poti.
K točki 3.
Člani sveta KS Podkoren so podali naslednje predloge:
 Kramar Monika je vprašala, zakaj so zaključili z deli na trgu v Podkorenu (kocke).
 Kjer je bila narejena kanalizacija pri »Makovču«, se cesta poseda. Potrebno bi bilo
sanirati.
 Pri objektu Marice Davidovič je velika luknja na cesti, ki bi jo bilo potrebno sanirati.
 Na kolesarski stezi proti Veliki dolini vedno ob nalivih stoji voda in spira breg na
drugi strani ceste. Jašek je sicer narejen, vendar 30 m višje proti Ratečam.
 Popraviti klopi pod lipo v Podkorenu
 Stari gasilski dom v Podkorenu – v kateri fazi se nahaja.

(zapisnik 8. seje sveta KS podkoren,9.6.2016)

Seja je bila zaključena ob 19.50.
Zapisala:
Špela Lavtižar,
Višji referent I
Poslano:
 Člani sveta KS
 Župan
 Arhiv

(zapisnik 8. seje sveta KS podkoren,9.6.2016)

PREDSEDNICA SVETA KS:
Smole Mojca

