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ZAPISNIK
10. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v četrtek, dne 17. 4. 2008 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Justin Mrak, Anton Požar, Darko Zaletelj, Tina Brlogar
Gosta: mag. Rajko Puš direktor občinske uprave, Jože Brudar predsednik AS RatečePlanica
Opravičeno odsotni: Janja Dolhar, Klemen Podlipnik, Srečko Oman
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Investicije v letih 2008-2010
4. Odlagališče Suše
5. Sprejem poročil za leto 2007
6. Pobude občanov
7. Razno
Ad.1.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje in povabi člane k razpravi, ker razprave ni da
na glasovanje naslednji:
Sklep št.1.
Sprejme se zapisnik zadnje seje.
Sklep je bil sprejet.
Ad.2.
Pri točki pregled gradiva za občinsko sejo se predsednik opozori na poročilo
Komunale Kranjska Gora, ki med drugim navaja tudi oskrbo s pitno vodo po
posameznih krajih občine. Glede na omenjeno predsednika zanima kako je z oskrbo
vode v Ratečah.
Podžupan Anton Požar pojasni, da imajo Rateče vode dovolj, problem je v
zagotavljanju vode, saj Tamar lahko zagotavlja le 2 l/s vode, optimalno pa je 30 l/s.

V Ratečah se pojavlja, da v času poletne sezone primanjkuje vode v višjih ležečih
predelih, npr. pri Vidoviču.
Podjetje načrtuje namestiti vod z večjim pretokom. Rateče imajo v vasi 8 barov tlaka,
nastajajoči problemi pa so predvsem posledica razlike v višini vodnih bazenov.
V dolgoročnem planu podjetja je zgraditev dveh vodohramov za potrebe oskrbe Rateč,
Podkorena in Kranjska Gore. Hišne priključke na cevovodu pa bodo opremili z
razbremenilnimi ventili za zmanjšanje tlaka.
V gradivu je tudi dopolnjen pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj, dopolnjen
z dodatnim pogojem " Čas stalnega bivanja prosilca v Občini Kranjska Gora."
Gradivo vsebuje tudi nov pravilnik o plačah oz. plačilih funkcionarjev ter sejninah
članov delovnih teles občinskega sveta, članov NO in članov drugih organov Občine
Kranjska Gora.
Pravilnik opredeljuje tudi višino in določanje sejnin članom sveta KS in sicer:
− Za predsedovanje na seji sveta KS 1,58 %
− Za člane sveta KS v višini 0,5 %
plače župana za poklicno opravljanje funkcije, brez upoštevanja dodatka na delovno
dobo.
Sejnina se obračuna na podlagi udeležbe na seji, ki jo vodi tajnik posamezne KS in jo
posreduje strokovni službi občine.
Ad.3.
Investicije za leta 2008-2010 razloži direktor občinske uprave mag. Rajko Puš.
1. Športno igrišče
Občina je izvedla sestanek s Slovenskimi Železnicami, na katerem so se dogovorili za
odkup zemljišča. Občina pripravi odmere zemljišč, pogoj za prodajo s strani SŽ pa je
da omenjeno območje ostane v PUP- ih opredeljeno kot rekreacijsko območje.
Občina namerava v letošnjem letu narediti odmere, v začetku leta 2009 pa zemljišče
tudi odkupiti in postaviti novo športno igrišče.
2. Oporni zidovi
Projekti za oporni zid Žalje je pripravljen, dela bodo izvedena v letu 2009.
Predsednik Andrej Mežik opozori na prošnjo Gradovih, da se prenovi tudi njihov
oporni zid, ki je v lasti občine, ter da se cesta širi kjer je mogoče.
3. Vaško jedro
Tudi za vaško jedro so projekti pripravljeni, začetek del pa je pogojen s popravilom
opornih zidov na Žaljah in obnovo objekta Rateče 36.
4. Hudourniki
S strani občine je narejen popis stanj vseh hudournikov v občini. S popisom so
seznanjeni tudi pristojni na podjetju za urejanje hudournikov.

5. Otroško igrišče
Denar za otroška igrala je namenjen že dve leti, problem pa je lokacija. Predlagamo,
da se barake ob vrtcu, ki so last občine podrejo, stanovalcem pa se zgradijo nadstreški
za avte.
Lokacija je zadostna za postavitev javnih otroških igral.
Ad.4.
Že na 8. seji sveta je bil sprejet sklep, da se odlagališče zapre, ključi za domačine se
dobijo v pisarni KS, v času uradnih ur.
Zaradi določenih nejasnosti v zvezi z dovažanje material na deponijo, je na sejo
povabljen tudi novi predsednik AS Jože Brudar.
Predsednik AS pove, da se strinja z zaprtjem odlagališča, vendar pa meni, da je
potrebno prepovedati vsakršno dovažanje materiala od drugod.
Predlaga, da material lahko odlagajo le domačini, ki gradijo v Ratečah, za katere je
odlaganje brezplačno.
V kolikor izkop opravlja podjetje pride po ključ lastnik ( domačin), ki za odvoz in
stanja na odlagališču tudi odgovarja.
Letake s pravili odlaganja bo prejelo vsako gospodinjstvo.
Izjave o upoštevanju pravil bodo vaščani podpisali ob prejemu ključa v pisarni KS
Rateče- Planica.
Ad.5.
Predsednik predlaga da člani glasujejo o sprejemu premoženjske bilance za leto 2007.
Sklep št.2.
Premoženjska bilanca se sprejme.
Predsednik predlaga da se sprejme zapisnik in poročilo inventurne komisije o popisu
denarnih sredstev na TRR, gotovine v blagajni, ter popis obveznosti in terjatev na dan
31. 12. 2007.
Sklep št.3.
Sprejmeta se zapisnik in poročilo inventurne komisije imenovane na 2. seji sveta
KS, dne 12. 12. 2006.
Ad.6.
Vaščanka Polona P. Erlah nam je poslala pobudo, oz. vprašanja z ureditvijo razmer na
bivši železniški postaji v Ratečah.
Na vprašanja tajnica KS pripravi pojasnila.
Ad.7.
Podžupan predlaga, da se na ovinku v Skrance postavi ogledalo saj je odsek nevaren in
nepregleden.

Tajnica pove, da je bil na občino in Komunalo posredovan predlog tekočih nujnih del,
ki bodo po podatkih v kratkem izvedena.
Seja zaključena ob 21.10 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik

