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ZAPISNIK
4. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 16. 4. 2007 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče Planica.

Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Anton Požar, Darko Zaletelj, Justin Mrak,
Srečko Oman, Klemen Podlipnik, Tina Brlogar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Komunala
4. Športno igrišče ( ureditev)
5. Nordijski center Planica
6. Razno
Ad.1.
Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet.
Ad.2.
Pri pregledu gradiva za občinsko sejo smo se nekoliko ustavili na osrednji temiKmetijstvo in gozdarstvo. G. Požar je povedal, da je odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
pripravil nov pravilnik, saj se po novi zakonodaji ne subvencionira več proizvodnja
kmetijskih izdelkov, temveč se bodo subvencije podeljevale za vlaganja v razvoj,
izobraževanje, obnovo domačij itd,…, opozoril pa je tudi na nekaj problemov v
kmetijstvu, s katerimi se srečujemo v Občini:
− Majhnost kmetij
− Razdrobljenosti kmetij
− Starost kmetov
− Dopolnilne dejavnosti na kmetijah ( prestroge zahteve za pridobitev dovoljenj).
Na samem območju Rateče pa se kmetje in Občina srečujejo z problemom
dvolastništva, saj omenjenim kmetom za pregled živine, ki se goni na Jezera v Italijo
ne pripadajo subvencije. Občina je na ministrstvo poslala dokumente oz. pravilnik, ki
naj bi zajemal tudi živino v Italiji, ministrstvo pa je poslalo odgovor da Evropa ne

dovoljuje subvencioniranja čez mejo. To pomeni neenake pogoje kmetom iz Rateč,
zato smo predlagali, da bi se pregledi financirali preko AS Rateče, ki pa lahko kot
skupnost kandidira na subvencije in ta denar dobi nazaj.
Ad.3.
KS Rateče se nenehno srečuje z pritožbami krajanov, ki imajo težave vsako pomlad
zaradi količin materiala ( pesek, kamenje,..), ki so posledica pluženja in ga po koncu
zime nihče ne pospravi, ampak ostane na njihovih parcelah.
Komunala Kranjska Gora je parcele na območju Ledin pospravila, problem pa je
uprava smučiščasmučišča Macesnov'c, ki se na pripombe ne odziva. Občina naj
zahteva, da po koncu sezone vzpostavijo cesto in parcele v prvotno stanje!
Na komunalo se obračamo tudi z vprašanjem, ali je možno potko od cerkvecerkve Sv.
Duha do Rozmana nasuti z peskom (narediti tampon)? Omenjena potka je veliko v
uporabi in omogoča otrokom, da se izognejo prometu na lokalni cesti.
Na vas pa se obračamo tudi z vprašanjem, čeče je možno pluženjem snega v ožjih
delih Rateč, kjerkjer sedaj pluženje zagotavljajo vaščani sami ( pri Jurčelnu, v
Bezukih,…).
TraktorTraktor je bil konec letošnje sezone v zelo slabem stanju. Voznik in komunala
naj poskrbita za redno vzdrževanje.
Ad.4.
Svet KS ugotavlja, da je potrebnopotrebno urediti okolico športnega igrišča. Pri
urejanju kanalizacijekanalizacije na postaji se je okolica igriščaigrišča še dodatno
zanemarila, nekaj pa je k temu pripomoglo tudi CP Kranj.
Predlagamo, da komunalakomunala z mini bagrom uredi okolico, svet KS pa
organizira akcijo in zasilno uredi igrišče, pobere smeti, pograbi okolico,… Na akcijo
bomo povabili tudi člane športnega društva in mladino.
Za naprej pa predlagamo izgradnjo novega igrišča.
Ad.5.
V ponedeljek 16. 4.2007 je župan Jure Žerjav sklical sestanek lastnikov 120 m in 90 m
skakalnice in Ministrstva za šolstvo. Sestanka so se udeležili vsi lastniki skakalnic,
župan Jure Žerjav, g. Jože Brudar, ter g. Stanislav Golc- vodja projekta. Opravičil pa
se je direktor direktorata za šolstvo in šport. Lastniki na omenjenem sestanku ponovno
niso dobili konkretnih ponudb oz. niso jim bile predstavljene cene najema ali
odprodaje zemljišč in urbanistični načrt, kar zahtevajo že od prvega sestanka z
ministrom Zverom v Planici.
Tudi župan je opozoril g. Golca naj ljudem predstavijo konkretne rešitve, na podlagi
katerih se bodo lastniki lahko odločali, ali so ponujeni pogoji sprejemljivi ali so
potrebna dodatna pogajanja.

Svet KS Rateče-Planica soglasno podpira vladni projekt izgradnje Nordijskega
centra v Planici, ter opozarja, da je večinsko mnenje krajanov pozitivno. Svet KS
pa ostaja na stališču, da je potrebno z projektom NCP pohiteti.

Ad.6.
V mesecu aprilu je bilo ustanovljeno novo športno društvo »Nordijsko društvo RatečePlanica«, z namenom, da se ohranijo dejavnosti športnega društva in prevzame delo ss
tekmovalci starega društva, ki za njih nima več posluha in finančnih sredstev.
KS Rateče-Planica bo na staro društvo ŠD Planica poslaloposlalo mnenje, da omogoči
tekmovalcem izpis iz starega društva, da bodo lahko prestopiliprestopili v novo
ustanovljeno društvo.
KS in TD Rateče bosta ponovno organizirala čistilno akcijo (datum bo objavljen
naknadno), krajanom naj se v sklopu tega razpošljejo letaki z pozivom k ureditvi lastne
okolice.
KS Rateče ima pripombe na podjetje, ki je bilo v letu 2006 skrbelo za nasaditev rož
na področju občine Kranjska Gora. Opažamo, da so bile nasaditve v Ratečah v
preteklih letih veliko lepše, predvsem opaznejše in bolj urejene. To je prvi vtis
obiskovalcev, ki se pripeljejo v naš kraj.
Prejeli smo tudi prošnjo za obnovo utrdbenega zidu na Žaljah, pod hišo Rateče 128
podano s strani g. Alojza Kopavnika. Omenjeni zid je zaradi starosti, predvsem pa
zaradi zadnjega potresa dokaj načet in bi ga bilo potrebno obnoviti. Zid pa je nevaren
tudi za spodaj ležečo regionalno cesto. Zato menimo, da bi bilo zid potrebno urediti v
sklopu prenove opornega zidu na Žaljah, saj predstavlja zid tudi kulturno dediščino
kraja.
KS Rateče predlaga, da se postavijo otroška igrala pri muzeju. Lokacija je neprometna
in po našem mnenju najprimernejša za postavitev igral.

Zapisala:
Tina Brloga, tajnik KS

Predsednik KS:
Andrej Mežik

