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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 11.9.2007

ZAPISNIK
7. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala 10. 9. 2007 ob 20. uri v prostorih KS
Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Anton Požar, Darko Zaletelj, Tina Brlogar
Opravičeno odsotni: Srečko Oman, Justin Mrak, Klemen Podlipnik

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Potrditev lokacije za postavitev panoramske table
4. Tekoče zadeve
5. Razno
Ad.1.
Zapisnik zadnje seje se sprejme v predlagani obliki.
Ad.2.
Osrednja tema občinske seje bo varstvo okolja in urejanje prostora v občini Kranjska
Gora, med katerim je zelo pomembna tema vzpostavitev inšpekcijskega nadzorstva oz.
vzpostavitev koncepta redarske in inšpekcijske službe.
V gradivu je tudi predstavitev koncepta izgradnje 110 kV povezave med RTP Jesenice
in RTP Kranjska Gora, ki je uvrščena v 10 letni razvojni načrt. Nadgradnja je nujna
zaradi večanja potrošnje električne energije.
Med drugim bo tekla tudi tema o gensko spremenjeni hrani, s poudarkom na
preprečevanju pridelave gensko spremenjene hrane v občini Kranjska gora.
Ad.3.
LTO Kranjska Gora nas je zaprosilo za mnenje glede postavitve panoramskih
informacijskih tabel. Predlog LTO je, da se informacijska tabla postavi na počivališču

ob kolesarski cesti v smeri Planica, Kranjska Gora. Lokacijo si je ogledala komisija za
postavitev turističnega informacijskega sistema in predsednik TD Rateče-Planica Jože
Brudar, ki na lokacijo niso imeli pripomb.
KS Rateče Planica je o lokaciji razpravljala, vendar pa se ji zdi predlagana lokacija
neprimerna, ter predlaga lokacijo na avtobusni postaji Rateče. Informacijsko tablo naj
se postavili v liniji z ekološkim otokom. Omenjeno lokacijo predlagamo zato, ker se
nam zdi dostopnejša širši populaciji, tam je tudi parkirišče. Lokacija ob kolesarski poti
je namenjena izključno kolesarjem.
Ad.4.
Občina Kranjska Gora je posredovala odgovor na vprašanje v zvezi z predlogom KS
Rateče-Planica glede postavitve otroških igral pri muzeju Kajžnkova hiša. Predlagana
lokacija je za občino nesprejemljiva, saj bi bilo za izdajo dovoljenja za postavitev igral
na omenjeni lokaciji potrebno pridobiti kulturno varstvene pogoje, obenem pa
namerava TD Rateče Planica prav tam postaviti kozolec. Zato občina predlaga, da se s
postavitvijo igral počaka do predlagane ureditve avtobusnega postajališča na mejnem
platoju. Obstoječo postajo bi ustrezno zmanjšali in del parcele namenili otroškemu
igrišču.
SKLEP ŠT. 1
KS Rateče- Planica se z predlogom občine, da se počaka na ustrezno lokacijo za
postavitev igral strinja. Predlagamo, da občina takoj, ko se bo pokazala možnost
za prestavitev postajališča le to prestavi in na omenjeni lokaciji uredi igrišče.
V mesecu juniju se je v Ratečah začela adaptacija otroškega vrtca, vendar pa se bo
adaptacija precej zavlekla. Obveščanje staršev otrok, ki obiskujejo vrtec je bilo slabo.
Starši niso bili pravočasno obveščeni s strani šole glede začasne lokacije.
Predlagamo, da se starši in ravnatelj dogovorijo glede začasnega obiskovanja vrtca.
Gradnja vrtca se je zavlekla, ker se bodo izvajala dodatna adaptacijska dela na zgradbi.
Menimo, da bi bilo glede na starost stavbe in obseg adaptacijskih del stavbo bolje
podreti in zgraditi novo. Menimo, da adaptacijski načrt ni bil strokovno pripravljen.
KS ni bila obveščena kakšna dela se bodo izvajala. Pričakujemo odgovor občine.
Ad.5.
Predstavniki sveta predlagajo, da se na naslednjo sejo sveta povabi predstavnika
Agrarne skupnosti Rateče Planica. Z AS se želimo dogovoriti glede odlaganja
odpadkov in vzpostavitvi reda na Sušah. Predlagamo posek drevja v Drskavci, ker
podrto drevje ob večjih nalivih predstavlja nevarnost za prebivalce.

Zapisala:
Tina Brlogar, tajnica

Predsednik:
Andrej Mežik l.r.

