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ZAPISNIK
Zbora občanov za območje KS Podkoren, ki ji bil v torek, 8.11.2016, ob 18. uri, v
prostorih gasilskega doma Podkoren.
Poleg župana Janeza Hrovata, podžupanov Blaža Knifica in Bogdana Janše, direktorice JP
Komunale Henrike Zupan in direktorice občinske uprave Vesne Okršlar, je bilo prisotnih 39
krajanov (lista prisotnosti je priloga zapisnika).
Župan je pozdravil vse prisotne in izrazil zadovoljstvo nad sodelovanjem s krajani Podkorena,
saj meni, da je le na ta način mogoče hitro reševati probleme. Med drugim je omenil, da
podpira predvsem gospodarstvo – turizem in kmetijstvo. Posebej je opozoril sanacijo cest, na
akcijo odstranjevanja propadlih kozolcev v občini, ki jo je financirala Občina in na prenos
kanalizacijskega sistema v upravljanje JP Komunali. JP Komunala je dobila v upravljanje
kanalizacijski sistem v mesecu juliju. Revizija je pokazala veliko nepravilnosti, ki jih bo
potrebno sanirati. Ocenjena sanacija omrežja na podlagi revizije je najmanj 1.500.000,00
EUR. Po besedah župana bo z JP Komunalo veliko lažje sodelovati, vsekakor pa bo imela
Občina večji nadzor nad opravljanjem del, kot v preteklosti.
Opravljena dela na območju KS Podkoren v letu 2016:
 Projekt stavba KS Podkoren – stari gasilski dom – 4.000,00 EUR
 Cesta mimo Jegliča – 29.561,00 EUR
 Cesta mimo objekta Podkoren 13 – 4.700,00 EUR
 Cesta mimo objekta Podkoren 59 a do Podkoren 60 - 17.215,00 EUR
 Cesta skozi vikend naselje – 20.000,00 EUR
 Preplastitev kolesarske poti pod vlečnico Zelenci – Poligon – 39.150,00 EUR
 Vstopna točka – 20.000,00 EUR
 Kanalizacija 13.541,00 EUR
 Osvetlitev kolesarske poti od Kranjske Gore do Podkorena – 46.522,00 EUR
 Skubrov graben (hudournik) – 3.038,00
 Obnova vodnjaka - 1.755,00 EUR
 Fugiranje trga – 8.000,00 in zeleni asfalt – 14.000,00 EUR
 Razgledni stolp v Zelencih – 15.000,00 EUR
 Projektna dokumentacija za vodohran Podkoren – 4.965,00 EUR
Planirana dela v letu 2017:
 Stavba KS (stari gasilski dom), gradnja in nadzor – 61.200,00 EUR
 Kolesarsko steza pod vlečnico Brsnina – 40.000,00 EUR
 Osvetlitev vhoda v Podkoren
 Vodohran Podkoren – 215.130,00 EUR
 Hudourniki (čiščenje Krotnjeka in zaplavne pregrade Zelenci)

(zbor krajanov podkoren, 21.11.2016)

 V Podkorenu bo v naslednjem letu poudarek na ureditvi okolice na Korenskem sedlu,
ureditvi deponije na »Križenci« in dogovoru glede uporabe parkirišča v Zelencih.
 Knific Blaž je pozdravil prisotne in pozval občane, naj opozarjajo na napake, saj jih je
le na ta način mogoče čimprej odpraviti. Povedal je, da je JPK prevzela v upravljanje
kanalizacijski sistem, da je narejenih nekaj preplastitev cest, ki bi jih radi naredili
varne in da so v letu 2017 namenjena sredstva za sanacijo hudournikov in zalednih
vod.
 Bogdan Janša je prisotne seznanil s potekom sprejema PUP in OPN. Vesel je
osvetlitve in preplastitve kolesarske steze do Podkorena. Povedal je, da se župan in
podžupana trudita, da bi razsvetlili še spodnje križišče v Podkorenu. Zahvalil se je tudi
krajanom, da skrbijo za svoj kraj.
Preden je župan dal besedo krajanom, je povedal, da je za urejenost kraja, Kranjska Gora
dosegla 1. mesto med turističnimi kraji v Sloveniji, na kar je zelo ponosen. Prisotne pa sta
pozdravila tudi oba podžupana.
 Oman Friderik – zahvalil se je za oporni zid. Opozoril je, da je bilo vabilo na zbor
občanov poslano prepozno.
 Jelinčič Jaša je vesel, da je zbor občanov vsako leto. Motijo pa ga reklamni panoji, s
katerimi smo po njegovih besedah »zasvinjali« dolino. Stojijo tudi na kmetijskih
zemljiščih, kjer naj ne bi. Direktorica Vesna Okršlar je pojasnila, da ima Občina 9
svojih oglasnih panojev na lokacijah, ko so določene z odlokom. Polovica
oglaševalskega prostora je namenjena domačim oglaševalcem, druga polovica pa
tujim. Panoje občani lahko prepoznajo po občinskem grbu na lesenem ogrodju. Na
kmetijskih zemljiščih, ki so jih dali posamezni kmetje v najem podjetju Amicus, pa
oglašuje omenjeno podjetje. Ker po besedah lastnikov zemljišča, podjetje Amicus ne
plačuje dogovorjenih zneskov, so bili kmetje ogoljufani. Sami morajo vložiti tožbo,
Občina jim pri tem žal ne more pomagati. Povedala je tudi, da bo imela Občina lahko
uspeh dolgoročno na tem področju in sicer na podlagi določb v PUP-ih.
 Jaša Jelinčič – opozoril je na:
- NE izvajanje kontrole na parkirišču pred Mercatorjem v Kranjski Gori –
župan je pojasnil, da stroka že nekaj časa načrtuje postavitev avtomatov za
plačilo parkirnine.
- Na neprimeren izgled ograje na »Turkovem« klancu. Meni namreč, da
takšna ograja v Podkoren ne spada.
- Opozoril je tudi na odvoz snega iz centra vasi v času Planice. Sneg na trgu
je oviral parkiranje.
- Afaltiranje na »Makovčevem« vogalu – 1 cm vode stoji v kanalu, ker ni
narejeno odvodnjavanje. Meni, da niso bili najbolj »posrečeno« izbrani
izvajalci.
- Pohvalil je izgled vstopne točke in ureditev spomenika na bivšem mejnem
prehodu v Ratečah.
 Korito pri Šk'rjancu – krajani so enotnega mnenja, da bi morala biti v koritu voda, ki
bi jo mimoidoči lahko pili. Jaša Jelinčič je predlagal, da bi bil samo en del korita
napolnjen z vodo.
 Oman Friderik je opozoril na veliko skalo v strugi potoka in na češnjo (drevo) v Savi
pri objektu Podkoren 2 (Ekarca).
 Jeglič Stanko je opozoril na sosedovo živo mejo, raste čez ograjo in predlagal, naj si
stanje na terenu ogleda MIR.
 Peternel Alojzija je opozorila na brezo pri objektu Podkoren 68 a, ki se lahko podere
na vod za javno razsvetljavo in bi jo bilo po njenem mnenju potrebno požagati.

(zbor krajanov podkoren, 21.11.2016)

 Skok Mitja je predlagal, naj se na kolesarski stezi narišejo črte. Župan mu je pojasnil,
da so sredstva za ta namen predvidena v proračunu za leto 2017.
 Veber Alojz meni, da bi bilo ob kolesarski stezi potrebno postaviti več košev za
odpadke. Župan je odgovoril, da so koši za smeti lahko zelo delikatni. Kjer so
postavljeni, je okoli cel kup odpadkov, zato bi jih po njegovem mnenju morali na
določenih lokacijah celo odstraniti.
 Na predlog, da bi ob vikendih na eko otok postavili večji zabojnik, je direktorica JP
Komunale odgovorila, da po vsej verjetnosti ne bi služil svojemu namenu. V
zabojniku bi bili odpadki vseh vrst. Ker je namen občine odpadke čim bolj ločiti, je
potrebno občane disciplinirati.
 Vodohran Podkoren – v letu 2017 bo Občina pristopila k izgradnji vodohrana
Podkoren, saj je Podkoren edina vas, ki nima vodohrana, ki bi zagotavljal vodo v času
okvar in za namen gašenja požarov. Kasneje se bo omenjeni vodohran napajal tudi iz
Planice.
Zbor občanov je bil končan ob 19.30.

Zapisala Špela Lavtižar, tajnica KS Podkoren
Župan
Janez Hrovat

(zbor krajanov podkoren, 21.11.2016)

