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ZAPISNIK
16. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 8.6.2009 ob 18. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Justin Mrak, Klemen Podlipnik, Srečko Oman, Darko Zaletelj,
Anton Požar, Janja Dolhar-pridružila ob 19. uri, Tina Brlogar, podžupan Blaž Knific
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Prometna ureditev v vasi
Pregled zapisnika zadnje seje
Pregled gradiva za občinsko sejo
Informacije, pobude in vprašanja
Razno

Dnevni red se potrdi.
Ad.1.
Predsednik pozdravi gosta podžupana Blaža Knifica. Pove, da je bil na sejo vabljen z
namenom, da predstavi projekt prometne ureditve v Občini Kranjska Gora.
Gost se zahvali za povabilo in pove, da je bila na občini ustanovljena komisija, ki vodi
projekt prometne ureditve v občini Kranjska Gora. Projekt zajema ureditev parkirnih
prostorov, izgradnjo garažne hiše, uvedbo modrih in peš con, ureditev parkirišča za
avto prikolice in ostale aktivnosti v zvezi z ureditvijo prometa v občini. Predstavi že
narejen projekt za območje Kranjske Gore iz leta 1997, ki je po njegovem mnenju
dober, seveda z nekaj popravki.
Namen predstavite projekta po krajevnih skupnostih je pridobivanje informacij in
predlogov ureditve prometa v krajevnih skupnostih. Predlaga, da krajevna skupnost
poda svoje predloge in poglede ureditev prometa v vasi.
Člani podajo nekaj predlogov in predlagajo, da se pripravi predlog prometne ureditve
v KS Rateče- Planica.
Sklep št.2: Pripravi se predlog prometne ureditve v KS Rateče- Planica.
Predsednik se zahvali g. Knificu za udeležbo in predstavitev.

Ad.2.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje, ustavi se pri točki 4 in ponovno opozori, da se
cerkev strinja z odprodajo dela zemljišča za izgradnjo pločnika za pešce. Potrebno je
opozoriti občino, da se dogovori z cerkvijo glede odkupa parcele.
Člani se ustavijo ponovno pri zapornici Tamar, opozorijo da se znaka v Tamar ne
upošteva, ter da je v Tamarju ob vikendih veliko vozil. Občino opozorijo na nevarnost,
ki s tem grozi pešcem in kolesarjem.
Predsednik predlaga, da se zapisnik zadnje seje sprejme.
Sklep št.1.:Zapisnik zadnje seje se sprejme.
Ad.3.
Člani pregledajo gradivo za občinsko sejo, ustavijo se pri točki 2, Odloku o prostorsko
ureditvenih pogojih- uradno prečiščeno besedilo in obvezni razlagi le teh.
Podžupan Požar pove, da točka zajema obvezno razlago PUP-ov, v izogib različnemu
tolmačenju posameznih določb PUP s strani pristojnih organov.
Pove tudi, da je komisija za lokalno samoupravo predlagala, da se sprejme nov 7. člen
in nov 8. člen ki govorita o obvezni razlagi kot sestavnemu delu Odloka o prostorsko
ureditvenih pogojih in objavi le te v Ur.l.RS.
Predsednik predlaga naslednji sklep.
Sklep št.2.: Svet KS Rateče- Planica se je seznanil z gradivom za občinsko sejo.
Ad.4.
Tajnica pojasni, da sta si z g. Mrakom ogledala nasut material v Grabnu ( Petrič
Vladimir) in ugotovila, da v zgornjem delu nad narejenimi muldami voda izpodjeda
brežino in ta material ob večjih padavinah prinese v Trebižo. Petrič opozarja na
nevarnost.
Predlagamo, da se opozori pristojne službe.
Tajnica pove, da je opozorila g. Brleka na zaporo ceste pri Ivanu. Svet predlaga, da se
mu pošlje dopis in se ga opozori preden se podajajo pritožbe na ustrezne organe.
Začela je delovati redarska služba, opozori se jih na nespoštovanje pravil na cesti v
Tamar.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
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