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ZAPISNIK
5. seje sveta KS Rateče Planica, ki je potekala v torek 29. 5. 2007 ob 19. uri v prostorih
KS Rateče Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Anton Požar, Darko Zaletelj, Justin Mrak, Tina Brlogar, Jaka
Hrastnik, direktor LTO.
Opravičeno odsoten: Srečko Oman
Odsoten: Klemen Podlipnik, Janja Dolhar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Predlog ureditve sprehajalnih poti in sodelovanje z LTO Kranjska Gora.
(tekaške, sprehajalne in kolesarske poti).
3. Predlog nujnih del- komunala.
4. Asfaltiranje poti v Pristavo in mimo pokopališča.
5. Razno.
Ad.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Ad.2.
Predsednik pozdravi vse navzoče, ter se gostu g. Hrastniku zahvali za obisk in mu
preda besedo.
G. Hrastnik pozdravi vse navzoče, ter pove, da si LTO v letošnjem letu prizadeva
označiti še preostali del neoznačenih planinskih poti, med katerimi jih je nekaj tudi v
KS Rateče- Planica.
Na KS je bilo s strani LTO poslano tudi gradivo z označbami novih in že obstoječih
planinskih poti. Gradivo so prejeli tudi vsi člani sveta KS.
Pri samem označevanju se LTO srečuje z določenimi problemi, med katerimi so
predvsem pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč, zato si želi pomoči krajevne
skupnosti.

S strani KS Rateče Planica, na predlog sprehajalnih poti nimamo pripomb, le na
postavitev stebričkov, ki naj se v vasi postavijo na mesta, ki ne bodo ovira za pluženje.
Prav tako smo pripravljeni sodelovati z LTO pri pridobivanju soglasij.
g. Mežik- nadomestilo za uporabo tekaških poti je izjemno nizko, vendar ne vidim
problemov samo v nadomestilu, temveč v zamerah iz preteklosti.
g. Hrastnik- ravno zaradi zamer menimo, da je potrebno zadeve urediti, zato želimo, da
nam pri tem pomaga KS Rateče.
g. Mežik- zanima me kako je z urejanjem prog, proge so bile namreč v preteklosti
veliko bolj urejen in predvsem daljše.
G. Hrastnik- proge smo zaradi problemov z pridobivanjem soglasij skrčili obenem pa
ima smučišče Macesnov c dovoljenje, da pot čisti, tako da proge po bivši železniški
trasi ne moremo vleči. Mogoče bi bilo v prihodnosti dobro razmisliti, da bi tekaške
proge na področju Rateč in Planice zaprli in začeli zaračunavati. Ta način je v svetu
uveljavljen, proge in okolica so bolj urejeni, nadomestila lastnikom zemljišč bi bila
lahko višja. Je pa res, da to terja veliko več soglasij, stroškov,....
V tem sklopu nameravamo označiti tudi kolesarske poti.
g. Mrak- Kako je z kolesarsko potjo do meje, veliko ljudi kolesari čez travnike, saj se
pot pri Macesnovcu konča in enostavno prečkajo polje.
g. Požar – na občino se pošlje pobuda za trajnostno ureditev poti Macesnovc- bivši
Kompas MTS. Z odkupom zemljišč na predlagani trasi se na tem področju predvidi
trajnosten razvoj tekaških prog.
Ad.3.
Na Komunalo Kranjska Gora se pošlje dopis nujnih del, ki je priloga zapisniku.
Ad.4.
Cesta v Pristavo se v soglasju z lastnikom Alojzom Mlinarjem uredi:
− V križišču objekta se izvede obračališče.
− Uredi se brežina na zgornji strani ceste, izdela se muldo.
− Nujna je ureditev strmine, v katero se zabijejo kovinski piloti in za njimi položijo
železniški pragovi.
− Uredi se naklon brežine.
− Izvede se odvodnjavanje.
− Namestijo se rešetke in drežniki.
Cesta od mostu pri pokopališču, do blokov
− Izvede se asfaltiranje in na določenih odsekih širjenje ceste.
Ad.5.
Na KS Rateče Planica je bila poslana s strani podjetja MTD Electronics iz Ljubljane
ponudba za najem športnega igrišča. Omenjeno podjetje je zainteresirano za najem in
delno sanacijo igrišča, obenem pa bi v tem sklopu postavili tudi slačilnice in kiosk za
opravljanje gostinske dejavnosti. Doba najema bi bila od 15 do 20 let.

Mnenje KS Rateče je sledeče:
Sanacija igrišča je nujna, vendar menimo, da mora sanacijo izvesti občina, ki mora v
prvi fazi urediti lastniška razmerja.
Strinjamo se, da se sanirano igrišče odda v upravljanje ali se sklene koncesijska
pogodba, vendar pa morajo imeti prednost pri upravljanju domačini, v kolikor
domačini ne bodo zainteresirani se najde drugega primernega ponudnika.
Domačinom mora biti pod določenimi pogoji zagotovljena nemotena in brezplačna
uporaba igrišča,.
KS Rateče Planica pa AS Rateče Planica predlaga, da s ŠD Planica prekine vse
pogodbene obveznosti, ki bi bile v prihodnje lahko ovirala pri sanaciji igrišča.
Na tej točki predsednik izpostavlja tudi pripombo krajana g. Mitja Petrič, ki apelira na
KS, da uredi problem obračanja na njegovem dvorišču, na katerega opozarja že vrsto
let.
Menimo, da se bo problem rešil s smerokazom na Gorici, ki ga pripravlja TD RatečePlanica, ter s postavitvijo količkov in označbami planinskih poti .
KS Rateče bo poslala na občino zahtevo za namestitev prometnega znaka „slepa
ulica”.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik

