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ZAPISNIK
15. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 4. 5. 2009 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Darko Zaletelj, Srečko Oman, Justin Mrak,
Tina Brlogar, Klemen Podlipnik
Odsoten: Anton Požar
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Čistilna akcija
4. Informacije, vprašanja in pobude
5. Razno
Ad.1.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje in doda, da so bili poslani vsi predlagani
dopisi z zadnje seje. Prejeli smo odgovore Komunale Kranjska gora in Dimnikarstva
Dovrtel.
Podjetje Dovrtel je poslalo zelo izčrpen odgovor, v katerem nas seznanja z delovnim
časom in kontakti podjetja. V prilogi so nam poslali tudi cene storitev. Z dopisom smo
seznanili krajane na krajevno običajen način.
Sklep št.1. Zapisnik zadnje seje se sprejme.
Ad.2.
Predsednik poda določena pojasnila na gradivo za občinski svet. Pojasni, da je Občina
v 1. rebalansu vzela denar za otroška igrala. Predlagamo, da podžupan Požar na seji
občinskega sveta predlaga, da se denar zagotovi, v kolikor bomo zagotovili prostor.
Pridobiti moramo ustrezno mnenje zavoda, da se igrala postavijo ob muzeju v Ratečah.
Svet predlaga, da občino še enkrat spomnimo, na sanacijo opornega zidu pri vrtcu.

Ad.3.
Čistilna akcija bo po dogovoru s TD Rateče v drugi polovici maja, datum bo objavljen
naknadno.
Člani sveta podajo kar nekaj pripomb na delo komunalnega delavca v Ratečah.
Povejo, da delavec slabo čisti površine za katere je zadolžen. Na slabo čiščenje nas
opozarjajo tudi krajani.
Predlagajo, da se na Komunalo pošlje dopis.
Ad.4.
Darko Zaletelj pove, da je govoril z župnikom Markom Benedikom v zvezi z pobudo
sveta KS, da v prihodnje občina odkupi del zemljišča pri pošti in uredi pločnik za
pešce.
Župnik se z idejo strinja, opozori pa, da mora občina na Župnijo podati prošnjo.
Predlagamo, da občina pošlje prošnjo na Župnijo.
Janja Dolhar omeni dopis svetnika Žemve v Zgornjesavcu. Člani so enotnega mnenja,
da je bila zapornica kot taka nevarna.
Strinjajo pa se, da je dovolj tudi prometni znak, ki prepoveduje vožnjo v dolino
Tamarja, v kolikor bo bodoča inšpekcijska služba opravljala nadzor. Ob zdajšnjem
režimu pa moramo pomisliti tudi na posledice, ki lahko doletijo kolesarje in pešce, saj
večina lastnikov motornih vozil ne upošteva prepovedi vožnje.
Ad.5.
Svet KS Rateče- Planica predlaga, da se TD Rateče Planica ob 30. letnici Srečanja na
tromeji predlaga za prejemnika Občinskega priznanja
Sklep št.2: KS Rateče- Planica predlaga TD Rateče- Planica za Občinsko
priznanje ob 30. letnici Srečanja na tromeji.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
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