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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 13.12.2006

ZAPISNIK
2. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je bila dne 12. 12. 2006 ob 19. uri v prostorih KS
Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Justin Mrak, Darko Zaletelj, Anton Požar,
Klemen Podlipnik, Tina Brlogar.
Opravičeno odsoten: Srečko Oman

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje.
2. Pregled plana investicij in finančnega plana za leto 2007.
3. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v Ratečah za leto 2007 in obdobje
štirih let.
4. Izvolitev inventurne komisije.
5. Komunalna problematika.
6. Razno.
Ad.1.
Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
Ad.2.
Na drugi točki predsednik predlaga, da se nekoliko bolj ustavimo pri pregledu
investicij in finančnem planu za leto 2007, ki je bil pripravljen že v prejšnjem mandatu
in posredovan na Občino Kranjska Gora dne 13.9.2006.
Tajnica Tina Brlogar predstavi gradivo, ki ga je vsak svetnik prejel. V gradivu je
predstavljen tako finančni plan investicij v osnovno dejavnost, kot investicije v stavbo
KS Rateče. Poleg omenjenega gradiva pa sta bila posredovana tudi predloga investicij
KS Rateče za leto 2007, ter že izvedene večje investicije v KS Rateče Planica od leta
2003-2006, ki jih je predstavil tudi Župan Jure žerjav na Zboru občanov v letu 2006.

Z predlogom investicij v KS Rateče se svet strinja, predlaga pa se nekaj dopolnitev:
− Sanacija brežine pri Koprivcu, Rateče 63 je v fazi sanacije, g. Mrak, ki je obenem
tudi poveljnik PGD Rateče opozarja , da je potrebno sanira tudi zgornji del Trebiže
nad mostom.
− Klemen Podlipnik predlaga, da se pot, ki poteka pod cerkvijo Sv. Duha nasuje s
peskom.
− Na mestu zdajšnjih parkirišč na avtobusni postaji naj sev bodoče ob morebitni
selitvi parkirišč na mejni plato razmišlja o zgraditvi manjšega igrišča za potrebe
otrok.
− Justin Mrak opozarja, da na Potokih še do danes ni saniran in očiščen potok in da
so v njem še vedno vreče peska od poplav leta 2003!
− Odvoz odpadkov na deponijo Suše je nenadzorovan, sam izgled deponije je
katastrofalen. Od AS naj se zahteva odgovor v zvezi z deponijo.
Še vedno pa ostajajo prednostne investicije v KS Rateč- Planica za leto 2007.
− Sanacija razpok in izolacija na stavbi KS Rateče- Planica.
− Ureditev in asfaltiranje poti v Pristavo.
− Asfaltiranje prostora pod stavbo KS.
− Obnova športnega igrišča.
− Obnova enega od opornih zidov ( na Žaljah in za Rutom).
− Obnova mostu čez Trebižo.
Ad.3.
S strani Občine Kranjska Gora nam je bil poslan Plan razvoja in vzdrževanja
občinskih cest v Ratečah za leto 2007 in obdobje štirih let. S planom se KS Rateče
strinja, moti pa nas, da se je pri načrtovanju ponovno izpustilo cesto v Pristavo
( št. 139), ki je v planu investicij KS Rateče- Planica že nekaj let in zato predlagamo
naslednji vrstni red investicij:
1. Prioriteta
− Cesta v Pristavo ( obenem urediti tudi vodovod in javno razsvetljavo, dopuščamo
možnost, da se cesta uredi v sklopu ureditve vaškega jedra).
− Cesta JP 689021 ( cesta naj se razširi in uredi od pokopališča do križišča pri
bloku).
− Trg JP 689012 in JP 689013 - Vaško jedro.
2. Prioriteta
− Cesta JP 689071 ( del poti do h.š. 28 a , Rebernik).
− LC 189011 ( del ceste na bivši železniški postaji).
− JP 689051 (ureditev poti na Tromejo) - zadnji plan.
Predlagamo, da se investicije izvedejo v večji meri v danih okvirih, sprejetih na svetu
KS Rateče Planica.

Ad.4.
Predlaga se inventurno komisijo v naslednji sestavi.
1. Justin Mrak- predsednik
2. Darko Zaletelj- član
3. Janja Dolhar- članica
Komisija se potrdi z večino glasov.
Ad.5.
S podjetjem Komunala Kranjska Gora se določi sestanek, na katerem naj se reši nekaj
perečih problemov s področja zimske službe in tekočega urejanja naselja. Sestanka naj
se udeležijo predstavnik Komunale, predstavnik Občine Kranjska Gora, predsednik KS
Rateče- Planica in tajnica KS Rateče.
Janja Dolhar postavlja vprašanje Komunalnemu podjetju Kranjska Gora, kakšna je
cena vežic v Ratečah in kakšna v ostalih krajih po Občini?
Obenem gospo Dolhar zanima kako se lahko v Ratečah zaračunava enaka cena vežic
(v primeru da se zaračunava enaka cena) kot po vsej Občini Kranjska Gora , glede na
to da KS Rateče oz. vaščani sami poskrbijo za umrle svojce na krajevno običajen
način?
Kako je z snegobrani na cerkvi Sv. Tomaža na pokopališču?
Ad.6.
Justin Mrak predlaga , da je potrebno Komunalo Kranjska Gora opozoriti, naj se ob
morebitni obnovi vodovoda namestijo nadtalni hidranti- sodelovanje z gasilsko enoto.
Ponovno naj se izobesi opozorilo krajanom o namestitvi snegobranov.
Na TD Rateče se da pobuda o organizaciji srečanja vseh zainteresiranih za oddajo
apartmajev in počitniških sob, na katerem se jim predstavi postopek pridobivanja
dokumentacije, možnosti pridobivanja nepovratnih sredstev za spremembo
namembnosti stanovanj v apartmaje in ostala pereča vprašanja.
Gospe Kropivšek Mojci se s strani KS Rateče Planica pošlje dopis v zvezi z pritožbo
krajanov na parkiranje vozil na javni cesti JP 689035 in onemogočanjem prevoznosti
javne ceste.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar, tajnica KS
Predsednik:
Andrej Mežik

