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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Št.:
Datum: 13.2.2007

ZAPISNIK
Seje sveta KS Rateče Planica, ki je potekala dne 12.02.2007 ob 19. uri v sejni sobi KS
Rateče Planica.

Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Srečko Oman, Klemen Podlipnik, Darko
Zaletelj, Anton Požar, Justin Mrak, Tina Brlogar.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta KS.
2. Informacijska pisarna NCP.
3. Komunala- pluženje.
4. Odgovor na vprašanje gospoda Jožefa Lavtižarja.
5. Informacije, vprašanja in pobude.

Ad.1.
Zapisnik 2. seje je z večino glasov sprejet, z pripombo, da cesta v Pristavo ostane prva
prioriteta. KS predlaga, da si omenjeni odsek ogledamo na terenu, skupaj z
predstavniki Občine Kranjska Gora in stroke, termin naj določi Občina.
Ad.2.
Informacijska pisarna nordijskega centra Planica deluje v KS Rateče Planica. Uradne
ure so v sredah od 8.-12. uri in 14.-16. ure. Namen pisarne je povezava z Ministrstvom
za šport in Občino Kranjska Gora, krajanom pa bodo na voljo informacije v zvezi z
projektom Planica.
Ga. Dolhar pove, da na sestanku v Planici, katerega sklicatelj je bil minister Zver ni
bilo slišati nič novega, ter da lastnike zanimajo predvsem konkretne ponudbe, oz. cene,
ki jih je država pripravljena ponuditi za najem ali odkup zemljišč.
Ad.3.
Svet KS je pozitivno ocenil pluženjem komunalnega delavca. Delo je bilo za prvič
zelo dobro opravljeno, zaradi obilnih padavin je bil organiziran tudi odvoz snega.

Ponovno pa ima svet pripombe na odzivnost. Ne moremo se strinjati s sistemom, ki se
ga poslužuje Komunala Kranjska Gora. Dežurni delavec v Ratečah mora čakati na
poziv nadrejenega oz. dežurnega zaposlenega , ki mu izda dovoljenje za pričetek
pluženja. Trdimo namreč, da ta sistem ni najboljši zaradi prevelike razlike v količini
zapadlih padavinah med Ratečami in Kranjsko Goro.
Komunalno podjetje se sklicuje na dežurnega delavca, ki je v času padavin na terenu,
kar je res, vendar se je že prevečkrat izkazalo da temu ni tako.
Menimo, da dežurni delavec v Ratečah lahko sam presodi, kdaj je pravi trenutek za
pričetek pluženja.
Ad.4.
G. Lavtižarju se pripravi odgovor na vprašanje v zvezi z rabo slovenskega jezika, ter
sodelovanjem domačih društev na prireditvah.
Odgovor je priloga zapisniku.
Ad.5.
G. Mrak pove, da se je kot član odbora za Komunalo in javno infrastrukturo udeležil
seje. Na seji so obravnavali pereč problem odlaganja odpadkov. Mala Mežakla se bo
predvidoma zaprla leta 2020, potem bo najbližje odlagališče po vsej verjetnosti Kranj.
Zaradi tega se bodo predvidoma povišale tudi cene odvoza odpadkov.
Z komunalno bazo Tabre se bo problem delno rešil, predvsem zeleni odpad, kako pa
bo z gradbenim odpadom, katerega cena odlaganja je veliko višja, je vprašanje. Zato
g. Mrak predlaga, da se odlagališče Suše ohrani in uporablja le za namen gradbenega
odpada.
KS pa naj opozarja krajane na ločeno zbiranje odpadkov.
Pod točko razno g. Požar predlaga, da bi se promet v Ratečah lahko sprostil tako, da bi
pozimi uredi parkirišče na Sušah.
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