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ZAPISNIK

Zbora občanov za ožji dci občine Kranjska Gora in sicer za naselje Podkoren, ki je bil v
četrtek, 11. aprila, ob 18. Uri, V Gasilskem domu Podkoren.
Prisotnih je bilo 47 krajanov, lista prisotnosti je priloga zapisniku.
Prisotni člani občinske uprave: Jure Zerjav, Rajko Puš, Pristavec Boštjan
Ostali prisotni: Henrika Zupan — JPK, Gregor Jarkovič — MIR, Robert Bizjak — SHW, Alfred
Grilc — Zavod za gozdove.
Predlagan iII potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:
1. Vprašanja in pobude VO
2. Informacije JPK in odgovori na vprašanja
3. Informacije o odvajanju in čiščenju odpadnih voda ter odgovori na vprašanja
4. Informacije MIR ter odgovori na vprašanja
5. Vprašanja in pobude krajanov

Zbor občanov se je snemal.

Ktočkil.
Vaški odbor je predlagal obravnavo problematike, kj jo je posredoval v 11-ih točkah. Predlog
je priloga dnevnemu redu.

1. Pregled sklepov zapisnika prejšnjega zbora občariov - na prejšnjem zboru občanov je
bil sprejet en sklep in sicer:

Sklep:
Pobuda za ustanovitev nove KS Podkoren je sprej eta, ustrezno pripravljcna bo
posredovana v obravnavo Občinskemu svetu Kranjska Gora.
Za sklepanje OS in za morebitno izpeljavo referenduma, ja čas do leta 2014.

2. V Ianskem letu je bila izvedena rekonstrukcija ceste proti vikend naselju in most Čez
hudournik Suhelj. Most je 20 cm višj i, kot je bil prej. Postavlj ena je j avna razsvetlj ava,
kj še ni priklj učena.

3. V letošnjem letu je predvidena rekonstrukcija ceste proti Poligonu, predvidena pa je
tudi dodatna cev pod mostom, kj bo omogočala hitrejše odtekanje vode ob večjih
padavinah.

4. Projekt izgradnje nove ceste do Poligona je v teku, v izdelavi je projekt, potem sledijo
vsi nadaljnji postopki. G. Jurenec trenutno žeh zgraditi trgovino s tridesetimi do
petintridesetimi stanovanji, s čimer se VO Podkoren ne strinja. Obenem pa
nameravana gradnja ni v skladu s predvideno namensko rabo območja.



5. Župaii je povedal, da se z gradnjo plinovoda ne strinja. To je njegovo osebno mnenje.
Trenutno je faza izdelave državnega prostorskega načrta, začrtan je koridor za
transportni vod M10 Vodice — Rateče, kj bo služil za potrebe Južnega toka.
Sprememba prostorskega načrta bo prinesla tudi javno razgrnitev, na kateri župan
pričakuje Čim večjo udeležbo kraj anov s svojimi pripombami.

6. Glede parkiranja je pojasnilo podal Gregor JarkoviČ. Na vsak klic občanov so se
odzvali in po potrebi ukrepali. Večjih težav ni bilo.

7. MIR nima prav velikih pooblastil za ukrepanju proti uporabi pirotehniČnih sredstev. V
tem primeru ima večje pristojnosti policija.

8. Za obnovo poškodovaiie struge Krotnjeka je pristojna država, zato bo pristojni
uslužbenec na Občini stanje dokumentiral in dokument poslal na ARSO, kj ima
izbranega koncesionarja, kj bo opravil sanacijo struge.

9. na vprašallje ustanovitve KS je župan odgovoril pri točki 1.
10. Kar se tiče golosekov nad Podkorenom, je pojasnilo podal Grile Alfred z Zavoda za

gozdove. Poseki gozda se pojavljajo zaradi veěih dejanvnikov.
• Pomlajevanje gozda
• Finančna sredstva — prodaja lesa (privatne parcele, Agrarna skupnost)
• Način spravila lesa

Poseke so večje zaradi žičniškega spravila lesa — pri tem nastanejo tudi poškodbe drugih
dreves, ki jih je potrebno posekati. Na obmoČju hudournika je na sreČo gozd v lasti AS in sa
ne sekajo, saj ščiti pred erozijo. Večjih posekov na tem območju ne predvidevajo, potrebno pa
je najti neko ravnovesje med potrebami lastnikov po denarju in tistim, kar dovoljuje narava.

Ktočki2.
Direktorica JP Komunala Kranjska Goraje podala poročilo o delu JP Komunaie.
Odpadki:
• Odvoz odpadkov bo potekal po ustaljenem redu. Novost je le zabojnik za uporabna

oblačila na enem od EKO otokov v vsakem naselju.
Vodooskrba:
• Redna skrb za nadzor pitne vode z državnim monitoringom in notranjo kontrolo.
• V letošnjem letu bo Občna izvedla izgradnjo vodobrana Planiea, na ta način bo izboljšana

vodooskrba za spodnji de! Podkorena. Zagotovijena bo bistveno večja zaloga vode. Zupan
je pojasnil, da zajetje Jurež v doiočenih obdobjih kali, zato ho iz vodobrana Planica
napajan tudi Podkoren.

Pokopališča:
• Urej cnost pokopaiišČ in nirliških vežic
Vzdrževanje javnih prometnih površin:
• Pometanje, krpanje, urej cnost zelenjh površin

Prisotni so izpostavili naslednje probleme::
• Podiranje opornega zidu — Friderik Oman. Henrika Zupan je povedala, da ho JPK to v

okviru razpoložljivih sredstev poizkusila sanirati.
• JegliČ Stanko — pot mimo njihove stavbe se posipa. Boštjan Pristavec je poj asnil, da sta si

pristojna na Občini Mertelj Alojz in JP Komunali Crtomir Kosmač ogledala oporni zid in
ocenila, da še ni potreben sanacije. Jeglič je opozoril tudi, da bi morali delavci, kj praznijo
EKO otoke, pomesti okoli zabojnikov, ker smeti ostanejo na tich. Povedal je, da papirja ne
pobirajo redno

• Jaša Jeiinčič je opozorii na pregledovanje zabojnikov in vreč za odpadke ter na
oglaševanje na ogiasnih deskah — na oglasnih deskah bi morali biti le plakati, žigosani s
strani JP komuiiale. Opozoril je tudi, da bi moral imeti Podkoren svoj ega cestarja ter na



problematiko padanja snega s streh na cesto. Direktorica lPK je razložila, da bodo
nameščene nove oglasne deske (odlok o plakatiranju). Na problematiko snežnih plazov, kj
padajo iz streh na jayne površine, so tudi v letošnjem letu veliko opozarjali. Da bi lahko
lastnikom objektov iz katerih plazovi padajo, zaračunali, bi morali imeti sprejet takšne
vrste odlok.

• Kopavnik Darka opozarja, da je potrebno uskladiti asfaltiranje in polaganje cevi za
vodovod. Zupan je povedal, da se vzporedno s sanacijo cest, ureja tudi infrastruktura.
Opozorila je tudi na zabojnike za odpadke. Meni, da jih nimajo vsi. Zupan je predlagal, da
bi moral vsak občan postaviti zabojnik na odjemno mesto. Prazno, au polno. Če zabojnika
tam ne bo, bo plačal kazen.

• Kopavnik Darka je dala pobudo, da bi bil en redar stalno v Občini Kranjska Gora. Župan
je povedal, da zaenkrat to ni mogoče, vendar delajo na tem, da bi od sosednjih občin del
programa odkupili, ali pa še koga zaposlili. Henrika Zupari je pojasnila, da zelo dobro
sodelujejo z MIR-om, Gregor Jarkovič (MIR) irosi za sodelovanje občanov.

• Gregori Irena je izpostavila problem parkiranja pred Vitrancem. V času okoli novega leta
se redarji na njen klic niso odzvali, ko zaradi parkiranih avtomobilov niso mogli odpeljati
mleka.

• Cuznar Marjana je zmotilo, da cesta do Abramoviča sredi meseca aprila še ni bila
prevozna.

• Veber Franci: Korensko sedlo je bilo v letošnji zimi nekajkrat zaprto. Cestno podjetje, kj
cesto vzdržuje, dostopa v vas Podkoren z zgornje strani, ni omogočilo niti krajanom
(pluženje). Zupanje obljubil, da bo problematika posredovana na CP Kranj.

• Cizelj Alojz ml. je povedal, da pred gasilskim domom v Podkorenu ni bilo niti enkrat
spluženo, pa je 1. prioriteta. Henrika Zupan je poj asnila, da je glede pluženja pred
gasilskim domom tehnični vodja JPK dogovorjen s povelj nikom PGD Podkoren.

Ktočki3.
Informacije glede odvajanja in čiščenja odpadnih voda je podal Robert Bizjak. Izgradnja
kanalizacije na območju Podkorena je v glavnem dokončana. V fazi projektiranja je spodnji
del Podkorena — okolica bencinske črpalke. Kjer ne bo mogoče narediti kanalizacije, bodo
objekti morali objekti imeti male čistíme naprave.
Kraj ani so jmelí nekaj pripomb na potek kanalizacij skega omrežj a proti vikend naselju, Grilc
Alfred je opozoril, da pred objektom Podkoren 81 smrdi iz jaška. Gregori Jože je vprašal, kaj
je s kanalizacijo Vršiške ceste in Kompasa. Postavil je vprašanje, kam se praznijo bazeni. Puš
Rajko je poj asnil izgradnjo kanalizacije za Kompas. Konec januarja je bila sanirana. Bazeni
se praznijo v kanalizacijo (Bizjak). Alja Bradaškija je vprašala, kako ima urejeno kanalizacijo
EKO kamp v Kranjski Gen in objekt v Zetencih. Bizjak je pojasnil, da EKO kamp nima
možnosti za kanalizacijo ali odvajanje, pa tudi po soglasje lastnik ni nikoli prišel. Zelenci
imajo zaprto greznico. Gregor Jarkovič je pojasnil, da je objekt EKO kamp v pregledu več
inšpekcij.
• Hrovata Janeza zanima, au je Občina Kranjska Gora družbi SHW že dala odpoved. Puš

Rajko je odgovoril, da koncesijska pogodba poteče leta 2016. S strani Občine Krarijska
Gora je bila družba SHW obveščena, da koncesijska pogodba ne bo avtomatično
obnovlj ena.

• Oman Friderik je opozoril, da iz bazena ob njegovi stavbi spuščajo vodo v potok -

Podkoren 30a. Jarkovič je prosil, naj sosedje takrat pokličejo MIR, vendar SO krajani
odklonili sodelovanje.

MJR sodeluje pri sankcioniraiiju priklopov na kanalizacijo.



Ktočki4.
Delo MIR-a je predstavil Gregor Jarkovič. Organ deluje na podlagi prijav občanov. Pri
reševanju problemov si želijo večji učinek, zato prosijo za sodelovanje občanov. Veliko
pozornosti posvetijo nadzoru nad nedovoljenim odlaganjem odpadkov v zabojnike in EKO
otoke, nad odvajanjem turistične takse, nad pravilnostjo parkiranja, kampiranja in nad posegi
v okolje. Poročila so objavljena na internetnih straneh.
Na MIR-u opažajo, da bi morali povečati število zaposlenih na račun Občine Krarijska Gora,
župan pa meni, da bi bilo potrebno odkupiti del programa, da bi bil lahko občinski redar več
na območju Krarijske Gore.
Dodatna vprašarija:
• VO Podkoren (Jože Oregon): Opozarja na napačno parkiranje, nedovoljeno uporabo

pirotebiiičnih sredstev v novoletnem času — novoletna zabava na prostem (prisoten bi
moral biti varnostnik). Lani je bilo veliko bolje, saj je Občina poslala organizatorju
prireditve na prostem opozorilo o dovoljeni uporabi pirotelmičnih sredstev. Župan je
povedal, da se bo v bodoče znova osveščalo organizatorja. Pri napačnem parkiranju pa
pomagajo samo sankcije.

• Domačini bi radi imeli med Hotelom Vitranc in bivširn Konzumom kotičke, da bi bilo
onemogočeno parkiranj e.

• Cuznar Zadnik Mateja je prosila za ureditev problema enosmernega prometa proti
Poligonu. Dornačinornje onemogočen dostop po omenjeni cesti na glavno cesto. Zupanje
poj asnil, da je Občina pristopila k izdelavi projekta, da se čim prej vzpostavi nov dostop
do smučišča in s tem reši problem.

• Jaša Jelinčič je predlagal, da bi bila cesta proti Veliki dolini zaprta za avtobuse, saj je
parkirišče za avtobuse narejeno pri Zelencih, narejen paje tudi most proti dvosedežnici.

• Cizelj Matjaž je predlagal, da se v špicah sezone dodeli redarja na območje občine
Kranjska Gora. Gregor Jarkovič je pojasnil, da na to opozarjajo. Povedal je, da poskušajo
na različne načine rešiti problem.

• Oregon Jože je poj asnil, da nove ceste na Poligon nočejo, ker rneni, dabo cesta pomagala
gospodu Jurencu pri realizaciji projekta, s katerim se VO ne strinja. Zupan je prisotnim
podrobno predstavil potek dogodkov.

K točki 5.
• Gregori Jože je postavil vprašanje o gradnji plinovoda in sicer v zvezi z izgradnjo nove

ceste do Poligona. Zupan je pojasnil, da so ob koncu lanskega leta prišli predstavniki
LUZ-a predstaviti koridor prenosnega plinovoda M O Vodice — Rateče, skozi Občino
Kranjska Gora. Koridor ni natančno zarisan. Dolina je ozka in občutljiva. Zupan osebnoje
proti izgradnji plinovoda, investitorjem paje to poskušal tudi predstaviti. Zmotilo gaje, da
se inštitucije, kot so ZVKD, TNP, Natura 2000..., ne držijo pravil, ki jih imajo pri
obravnavi problematike občanov. Povedal je tudi, da ne moremo pričakovati kakšnih
velikih odškodnin, ki se plačujejo po Energetskem zakonu. Za varovalni pas plinovoda
(5m levi in Srn desno) se vpiše tnajna služnost, kj se plača enkratno, glede na vrednost
zemljišča. Za delovni pas plinovoda — 36 do 40 rn, se z vsakim lastnikom sklene pogodba,
da bo po izgradnji vzpostavljeno prvotno stanje. Odškodnina bo vrednost pridelka (1. leto
100% in potem še padajoče naslednjih 5 let.). Na vplivnem območju (100 rn levo in 100 m
desno od cevi) bo potrebno za vsak poseg pridobiti soglasje upravljavca plinovoda. Zupan
je ugotovil tudi, da projekt ni usklajen s tretjim energetskim svežnjem EU, ki določa, da
mora biti enengetsko omrežje dostopno vsem uporabnikom pod enakimi pogoji. Prisotni 50

vprašali, kakšno možnost irnamo, da bi preprečili izgradnjo. Zupan meni, da je najbolje
počakati najavno razgrnitev in tahat podati Čim veČ pripomb.



• Gregori Janez je zelo zaskrbljen glede izgradnje plinovoda. Meni, daje potrebno ukrepati,
preden bo trasa narisana. Po njegovem mnenju bi morali posredovati mnenje vaščanov
novinarjem.

• Jelinčič Jaša je opozoril na parkiranje pred trgovino Mercator v Kranjski Gori. Tam bi
morala biti parkirišča za obiskovalce trgovine, ne pa za smučarje. Morala bi biti modra
cona. Zupan je poj asnil, da so parkirišča last lastnikov lokalov. V pripravi je dogovor med
lastniki lokalov. Ce bodo dogovor podpisali, bo Občina na svoje stroške parkirišča
označila kot modro cono, lahko tudi brezplačno (1 ura). Določene parkirne površine se
morajo urediti kot plačljive. Tudi za zdravstvenem domom je potrebno urediti parkirni red.

• Jaša Jelinčič je opozoril na uničeno cesto skozi vas, kj je bila asfaltirana predlani.
Potrebno bi bilo uveljaviti garancijo.

• Jaša Jelinčič je opozoril na še vedno napačen način označevanj a s prometnimi znaki v
Podkorenu.

• Navzoči so izpostavili še naslednje problerne:
o napačne usmerjevalne table; Zupan je na prejšnjem Zboru občanov pozval

novo izvoljeni VO Podkoren, naj bo njihova prva naloga, da bodo popisali
napačne podatke in podali pobudo za popravilo napak,

o nevarnost, kj jih povzročajo razpadajoči objekti,
o označevalna tabla Podkoren in tabla za označevanje vasi Podkoren, ki določa

omejitev hitrosti 50 kmih, postavljen bo tudi prikazovalnik hitrosti,
o poplavljanje Save ob večjem deževju — priloga so fotografije gospoda Grilca,

kj je eden izmed najbolj izpostavljenih poplavam. Grilc je opozoril tudi na
nosilnost mosta pri Poligonu. Zupan je pojasnil, da ima pravico posegati v
strugo Save samo ARSO, zato borno problematiko posredovali njim,
predvidena pa je tudi sanacij a mostu.

o Gregori Jože je prosil župana naj pove, kaj bo prva stvar, kj jo bo Občina
naredila za Podkoren. Zupan je povedal, da je cesta v proračunu in bo letos
narejena. Opozoril je tudi, da bo na cesti nekaj časa močno oviran promet in
prosi domačine za potrpežljivost. Gregori Jože in Irena sta opozorila, da
krajani niso bili obveščeni, ko se je delala cesta proti vikend naselju čez
Suhelj.

o Sariirati je potrebno luknje v asfaltu Hrovat Marija. Zupan je pojasnil, da se
večji posegi delajo po sprejetem štiriletnem programu, manjša popravila pa
vsako leto izvede JP Komunala.

o Sprememba namembnosti hlevov na smučišču — brunarice z gostinsko
dejavnostjo (predlog).

Zbor občanov je bil zaldjučen ob 22.20.

.h ZUPAN:

I Jure Žerjav, prof.

____J
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