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ZAPISNIK
13. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v torek, dne 02. 10. 2008 v prostorih
KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Justin Mrak, Darko Zaletelj, Anton Požar,
Klemen Podlipnik., Tina Brlogar
Odsoten: Srečko Oman
Predlagan je naslednji
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje.
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Informacije, vprašanja, pobude.
Dnevni red se sprejme.
Ad.1.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje in odpre razpravo.
Podžupan Požar pove, da se mu zdi predlog za asfaltiranje kolesarske poti do
priključka v Italiji nesmiseln, saj je bila kolesarska cesta namenoma speljana skozi
Rateče.
Ostali člani se strinjajo, vendar opozarjajo na dejstvo, da so se z ukinitvijo meje
razmere zelo spremenile in bi bilo smiselno potegniti priključek do meje. Podpirajo
možnost, da se po trasi bivše železnice uredi le makadamska pot, saj se veliko
kolesarjev izogiba glavne ceste skozi Rateče in se že sedaj vozijo do priključka
kolesarske poti v Italiji po trasi bivše železnice.
Zaletelj Darko pove, da je to naravna danost, ki jo kolesarji izkoriščajo, zato bi bilo
smiselno, da se uredi makadamska pot, ker bodo kolesarji to pot izkoriščali ne glede na
to, da je kolesarska pot speljana skozi Rateče. Pojavlja pa se problem da se sedaj
vozijo po neurejeni poti in prečkajo polja.
Predlagamo, da občina uredi makadamsko pot brez oznak in kolesarjem omogoči tudi
dostop po predlagani alternativi.

Glede igrišča na bivši železniški postaji nam je direktor občinske uprave poslal
gradivo, iz katerega je razvidno, da bo v kratkem opravljen odkup zemljišča od SŽ. Ko
bo občina lastnik zemljišča, bo možna izgradnja novega igrišča.
Sklep št. 1
Predlagamo ureditev makadamska kolesarske poti od žičnice Macesnovc do
državne meje z Italijo, črta pa se sklep zadnje seje, da se kolesarska pot asfaltira.
Sklep št.2.
Sprejme se zapisnik zadnje seje.
Ad.2.
Predsednik predstavi gradivo za občinsko sejo.
Na dnevnem redu je sprejetje Pravilnika o postopku vračanja vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine
Kranjska Gora.
Priloženo je poročilo o delu na vodovodih in hidrantih.
Zanima nas, kako poteka zamenjava vodovodnih cevi v Ratečah. Vprašanje bomo
poslali na Komunalo.
Član Darko Zaletelj pove, da je v gradivu predstavljen tudi odlok o 6. spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih v občini, pripravlja pa se predlog
za 7. spremembe dopolnitev odloka o PUP- ih.
V gradivu je predstavljeno poročilo LTO.
Ad.3.
Tajnica pove, da je občina Kranjska Gora objavila razpis za pridobitev brezplačnih
kompostnikov za občane občine Kranjska Gora.
Od 7. do .9. oktobra bo v Ratečah potekal kosovni odvoz odpadkov.
9. oktobra pa bo od 15.30 do 17.00 potekal odvoz nevarnih odpadkov.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik l.r.

