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Št.:
Datum: 2.11.2009
ZAPISNIK
18. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 26.10.2009 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Darko Zaletelj, Anton Požar,Klemen Podlipnik,
Justin Mrak, Tina Brlogar
Odsotni: Srečko Oman
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Ukinitev Pošte v Ratečah
3. Odlok o občinskih cestah v občini Kranjska Gora
4. Razno
Dnevni red se sprejme.
Ad.1.
Predsednik prebere zapisnik zadnje seje. Pojasni, da je bil opravljen ogled zemljišča
pri muzeju, obenem smo dobili mnenje Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine, ki se strinja z postavitvijo otroških igral. Tajnica pojasni, da je predlog za
postavitev igral v proračunu, tako da bodo igrala postavljena takoj spomladi.
Ker na zapisnik ni pripomb, predlaga, da se zapisnik sprejme.
Sklep št.1.
Zapisnik se sprejme.
Ad.2.
Predsednik pojasni, da se pošta v Ratečah zapira. O zaprtju pošte vaščani niso bili
obveščeni, po zagotovilih občine o tem ni bila obveščena tudi občina.
Glede na odnos Pošte Slovenije se pojavlja med krajani nejevolja, zato smo se na KS
Rateče- Planica in na predlog krajanov odločili, da zberemo podpise proti zaprtju pošte
v Ratečah. Zbrane podpise bomo poslali na Pošto Slovenije.

Požar pojasni, da bo župan občine sklical v prihodnjem tednu zbor občanov, na
katerega bo povabil direktorja Čehovina, ki bo dodatno pojasnil, zakaj so se odločili za
zaprtje pošte.
Sklep št.2.
Zbrane podpise se skupaj z protestnim pismom takoj, v torek pošlje na Pošto
Slovenije.
Ad.3.
Predsednik pojasni, da se bliža zima, zato predlaga, da se pred zimsko sezono obvesti
Medobčinski inšpektorat in redarstvo na Odlok o občinskih cestah. Kot vemo se vsako
leto spopadamo s težavami pluženja in odvoza snega, ki pada s privatnih streh na
občinske ceste. Kot vemo ima občina Kranjska Gora v veljavi Odlok o občinskih
cestah, ki jasno govori o namestitvi snegobranov na strehe.
Sklep št.3.
Medobčinski inšpektorat bomo opozorili na Odlok o občinskih cest. Predlagamo,
da se pred zimo opravi ogled in krajane opozori na Odlok.
Ad.4.
Svet KS Rateče-Planica ponovno predlaga, da se pri vrtcu namesti prometni znak
(Dovoljeno ustavljanje in parkiranje 15 min). Daljše parkiranje na tem mestu ovira
delo zimske službe!
Zaradi pobud občanov predlagamo postavitev ogledala na lokalni cesti Rateče-Planica,
na nepreglednem ovinku pri 25 m skakalnici.
Sklep št.4.
Predlagamo postavitev prometnega znaka pri vrtcu (Dovoljeno ustavljanje in
parkiranje 15 min).
Sklep št.5.
Predlagamo postavitev ogledala na lokalni cesti Rateče-Planica in sicer na
nepreglednem ovinku nasproti 25 m skakalnice.
Člani sveta opozorijo na slabo stanje hudournikov v naselju Rateče. Povejo, da je
potok Kravnjak pri cerkvi nasut z materialom in naplavinami, da v Kukih še od leta
2003 ležijo zaščitne vreče peska. Pod mostom na regionalni cesti je nivo Trebiže
zaradi nasutja manj kot meter pod cesto, tako da ob večjem nalivu pomeni ponovno
nevarnost za poplave. Izliv Trebiže povzroča škodo na privatnih zemljiščih v Ledinah.
Član sveta Mrak pove, da je bil ob zadnjem deževju poplavljen pašnik nad cesto, ter da
so ob pregledu z komunalnimi delavci ugotovili, da je meteorna kanalizacija zasuta z
materialom in je v času naliva jaške pometalo ven in povzročilo razlitje naplavin po
polju.

Tajnica pojasni, da je bil v mesecu juniju v Ratečah Anton Cezar, inšpektor za vode.
Gospod si je ogledal podor peska v Trebižo (v Grabnu), ogledal si je tudi potok
Kravnjek, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni obljubil konkretnih rešitev.
Člani sveta predlagajo, da se kritične točke poslika in se ponovno pošlje dopis na
ARSO. Požar pove, da je občina naredila popis vseh hudournikov in s tem seznanila
tudi državo.
Sklep št. 6.
Na ARSO se pošlje ponovno opozorilo za sanacijo hudournikov.
Sklep št. 7.
Predlagamo, da Komunala Kranjska Gora pred zimo očisti nasute jaške, ter
meteorno kanalizacijo.
Občini izrekamo pohvalo ob gradnji opornega zidu v Ratečah in ceste k Reberniku.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik l.r.

