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ZAPISNIK
11. Seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 26. 5. 2008 ob
19. uri v prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Klemen Podlipnik, Janja Dolhar, Srečko Oman, Darko
Zaletelj, Anton Požar, Justin Mrak, Tina Brlogar, gostja Polona P. Erlah.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Pobude in predlogi občanov
4. Razno
Predsednik prebere dnevni red, ter predlaga, da se točka 3 dnevnega reda uvrsti
na prvo mesto.
Predlagan dnevni red se sprejme.
Ad.1.
Predsednik pozdravi gostjo in ji preda besedo.
Polona P. Erlah, krajanka Rateč in obenem predsednica društva za naravo
Jalovec pozdravi vse zbrane in jim izroči pripravljeno gradivo, ki vsebuje
podrobnejši opis naravne vrednote Ledin, ter bogastvo favne in flore v njih.
V uvodu svetu predstavi nekaj zanimivosti v zvezi z Ledinami, nato pa se
osredotoči na napake, ki jih krajani delamo z naravno vrednoto, kot so Ledine in
sicer:
1. Odvažanje odpadkov in zasipanje jam v Ledinah
2. Čiščenje gnojevk v Ledinah
3. Spuščanje odplak v Ledine

Problem gostja vidi v ignoranci ali nevednosti krajanov Rateč. Svet KS poziva,
da krajane opozori, da s takim ravnanjem škodujemo sami sebi. Predlaga, da z
zgibanko ali objavo na oglasni deski opozorimo na pomembnost mokrišča
Ledine. Svet KS predlaga objavo članka v Zgornjesavcu. Društvo za naravo
Jalovec bo poskrbelo za objavo članka in strokovno predavanje v dvorani KS.
Polona P. Erlah predlaga ob ledinah postavitev klopic.
Ad.2.
Predsednik prebere zapisnik in pove, da so bili poslani odgovori na prošnje in
pobude krajanov. Pripomb na zapisnik ni, zato predlaga, da se zapisnik potrdi.
Sklep št.1.: Zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad.3.
Predsednik prebere dnevni red občinske seje in se osredotoči na točke
pomembne za Rateče.
Ustavi se pri pripravi Odloka o varstvu javnega reda in miru, ter odlok o oskrbi s
pitno vodo v Občini Kranjska Gora.
Svet KS Rateče- Planica podpira pripravo odlokov in ureditev perečih razmer.
Podrobneje se predsednik ustavi pri točki 7, prenos zemljišč za izgradnjo
Nordijskega centra Planica.
V času Planiških tekem je bilo podpisano pismo o nameri med Občino Kranjska
Gora in Vlado RS, ki govori o interesu obeh podpisnic po ureditvi razmer v
Planici. Občina se je z tem pismom zavezala, da bo brezplačno prenesla
zemljišča na državo, glavni pogoj za prenos pa določa 23. člen ZSPDPO, ki
navaja, da se mora pri prenosu slediti javnemu interesu.
Temu sledijo tudi trije sklepi, ki so posredovani v sprejem občinskemu svetu.
KS Rateče- Planica omenjene tri sklepe podpira in sprejema naslednji sklep.
Sklep št. 2.: Svet KS Rateče-Planica podpira pismo o nameri, da Občina
Kranjska Gora brezplačno odsvoji parcele št. 1417/6, 1417/9 in 1417/13 k.o.
Rateče, ter po zaključeni pravdi tudi parc. št. 1346/74, 1346/75 in 1346/77
k.o. Rateče v last Republike Slovenije.
Občinski svet pooblasti župana za podpis pogodb, pooblasti pa ga tudi, da
kot dober gospodar poskrbi za nujno vzdrževanje del na tistih objektih, ki
so še predmet pravde.
Ad.4.
Član sveta Srečka Omana zanima, zakaj v sklopu prenove vrtca ni prenovljen
tudi oporni zid.

Predsednik pove, da je bil na zadnji seji gost direktor občinske uprave mag.
Rajko Puš, ki je povedal, da bo oporni zid zaradi pomanjkanja sredstev
prenovljen drugo leto.
Člane ponovno zanima kaj je s potko pod cerkvijo in na pokopališču, ter z
namestitvijo javne razsvetljava na postaji.
Tajnica pojasni, da je bil za pot poslan predlog na občino, dobili smo tudi
zagotovilo, da bo potka urejena. Komunala bo v kratkem dokončala tlakovanje
poti na pokopališču.
Z g. Alojzom Merteljnom in Igorjem Čarnijem smo si ogledali razsvetljavo na
postaji. Po dogovoru bodo postavili dve luči. Prva se postavi na razcepu ulic
igrišče – Lavtižar - bivši železniški dom, druga pa pri dovozu v ulico
Burgerjevih in Petrovičevih.
Ogledali smo si tudi razsvetljavo v križišču pri hiši Rateče št. 94. Napeljavo
bodo izvedli z obstoječe javne razsvetljave pri gostišču Mojmir. Prvi drog bodo
postavili nasproti hiše št. 94, ter naslednji za prometnim znakom na križišču.
Gospod Podlipnik vpraša, kaj je z otroškim igriščem.
Predsednik pove, da je bil na zadnji seji sprejet predlog, da občina kot lastnica
objektov podre garažo pri vrtcu, stanovalcem postavi nadstreške na avtobusni
postaji, ter da se na lokaciji kjer stoji garaža postavijo otroška igrala. To je edina
ustrezna lokacija (poleg zemljišča v sklopu muzeja Rateče), ki je v lasti občine.
KS Rateče- Planica bo od občine pridobila projekt izdelave vaškega jedra!
KS Rateče- Planica pošlje na AS Rateče- Planica dopis v zvezi z kapelico pri
gostišču Mojmir v Ratečah.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik

