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ZAPISNIK
17. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v četrtek, 27. 8. 2009 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Justin Mrak, Anton Požar, Klemen Podlipnikpridružil ob 19.45, Tina Brlogar in Rajko Puš- direktor občinske uprave.
Odsotna: Srečko Oman, Darko Zaletelj
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Predlog občana
Pregled zapisnika zadnje seje
Športno in otroško igrišče
Razvojni programi občine Kranjska Gora
Razno

Predlagan dnevni red se potrdi.
Ad.1.
Predsednik pojasni, da je krajan Alojzij Volc izrazil željo, da bi bil povabljen na sejo
sveta KS, vendar je svojo udeležbo pred sejo odpovedal.
Ad.2.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje in predlaga razpravo na zapisnik, ker razprave
ni predlaga naslednji sklep:
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad.3.
Predsednik pozdravi Rajka Puša, direktorja občinske uprave. Pove, da je direktor na
sejo sveta KS povabljen zato, da pojasni postopek nakupa zemljišča za športno igrišče
na bivši železniški postaji.
Puš Rajko se zahvali za povabilo in pove, da je občina želela prvotno odkupiti
zemljišče v lasti Slovenskih železnic, kot tudi cesto in del zemljišča v lasti CP Kranj.

Ker CP Kranj ni bil zainteresiran za prodajo zemljišča, oziroma je svojo prodajo
pogojeval s spremembo ureditvenega načrta in izgradnjo petih stanovanjskih objektov,
je občina ob te ponudbe odstopila.
Tako je občina Kranjska Gora naročila odmero zemljišča jeseni leta 2008 in ponovno
spomladi letos. Sedaj potekajo postopki izdelave elaborata na Geodetski upravi in
pogajanja s Slovenskimi železnicami o odkupu zemljišča. SŽ menijo, da bo občina ob
nakupu zemljišča spremenila Prostorsko ureditvene plane in igrišče namenila za drugo
dejavnost. Po besedah direktorja občina teh interesov nima, oz. bo moral OS sprejeti
zavezujoči sklep, da je zemljišče namenjeno izključno športni dejavnosti.
Predsednik nato poda vprašanje ali je možno še letos zagotoviti denar za otroška
igrala?
Tajnica pove, da sta si z gospo Vlasto Skumavc ogledali prostor za muzejem, ki je
edina primerna lokacija za postavitev otroških igral v vasi, vendar opozori tudi na
večletna prizadevanja TD Rateče-Planica, da ob muzeju postavi pokrit kozolec.
Direktor Puš da obljubo, da bo skušal s Službo za Družbene dejavnosti ta denar
zagotoviti, TD in KS pa se dogovorita o možni izbiri lokacije.
Ad.4.
Anton Požar, predsednik komisije za pripravo Strateško razvojnega dokumenta občine
Kranjska Gora pove, da je dokument v fazi prve obravnave in bo predstavljen na
občinski seji, dne 9.9.2009, na katero povabi tudi vse predstavnike sveta KS.
Nato bo potekala javna razprava, v katero bo vključena širša javnost.
Ad.5.
Člani sveta KS opozorijo direktorja Puša na propadajoče poslopje Kavarnarjave hiše.
Direktor pove, da občina poizkuša najti lastnika poslopja.
Predsednik še enkrat pohvali ulične označbe, gospod Mrak pa ponovno opozori, da je
potrebno na tablo na koncu njihove ulice dodati tudi številko njihove hiše.

Predsednik se zahvali vsem za sodelovanje in zaključi sejo ob 2015 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik l.r.

