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ZAPISNIK
20. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 24.05. 2010 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Justin Mrak, Anton Požar, Klemen Podlipnik,
Tina Brlogar
Odsotni: Darko Zaletelj, Srečko Oman
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Pregled izvajanja investicij v letu 2010
4. Razno
Predsednik je pozdravil vse navzoče. Povedal je, da se bo seja snemala in predlagal
dnevni red.
Dnevni red so člani sveta KS potrdili.
Ad.1.
Predsednik je prebral zapisnik zadnje seje, na katerega člani niso imeli pripomb, zato
je predlagal, da se zapisnik sprejme.
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se potrdi.
Ad.2.
Predsednik je predstavil gradivo za občinsko sejo. V gradivu je opozoril na
posamezne točke.
Mrak: je pojasnil sklep o določitvi višine subvencionirane cene storitev oskrbe s pitno
vodo za leto 2010. OS je na 30. redni seji sprejel sklep o določitvi novih cen oskrbe z
pitno vodo, pozitivno strokovno mnenje ministrstva k novim cenam pa je izvajalec
pridobil šele 4. 5. 2010. Občina je pričela izvajalcu javne službe kot lastnik z 1.1.2010
zaračunavati najemnino za vodovodno infrastrukturo in je ta znašala 69.007,88 EUR.
Ker pa trenutna cena ne zagotavlja plačila omenjenega zneska, saj bo začel novo ceno

izvajalec uporabljati šele s 1.6.2010, bo občina subvencionirala del cene v višini
34.680,00.
Požar je pojasnil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu opravljanja
gospodarske javne službe in ravnanja z komunalnimi odpadki. Sprememba odloka je v
tem, da Komunala Kranjska Gora uvaja vreče za gospodinjstva, v katere bo možno
odlagati plastične odpadke in tetrapak embalažo, ki jih bo komunala delila in pobirala
po gospodinjstvih.
Sklep št.2.
Svet KS Rateče- Planica se je seznanil z gradivom 32. seje občinskega sveta
Občine Kranjska Gora.
Ad.3.
Predsednik preleti izvedene in načrtovane investicije v letu 2009/2010. V letu 2009 je
bil prenovljen oporni zid na Žaljah ter v sklopu tega prenovljena cesta, asfaltirana je
bila cesta do Rebernika. V letu 2010 bo asfaltirana kolesarska steza od Ledin do
priključka z Italijo. Postavljeno bo otroško igrišče pri muzeju. Pri vrtcu bo prenovljen
oporni zid.
Nedokončano pa je še vedno športno igrišče, ki je v planu za prenovo že vrsto let.
Člani zato predlagajo, da se do naslednje seje pridobi podatke o aktivnostih odkupa
zemljišča s strani občine. V kolikor bo cena odkupa zemljišč previsoka se poizkusi
pridobiti drugo lokacijo igrišča, v skladu z akti občine. Usmeritve o lokaciji in
možnostih postavitve igrišča pripravi občinska uprava.
Ad.3.
Tajnica je povedala, da je občina pridobila smernice za prenovo kapelice pri gostišču
Mojmir. Sklican je bil tudi sestanek na katerega so bili povabljene stranke Petrič
Helena in Tatjana, ter Kopavnik Ana in Janez. S strani občine jim je gospa Vlasta
Skumavc predstavila in izročila pogoje glede prenove kapelice, pridobljene s strani
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Stranki se dogovorita glede
nadaljnjih aktivnosti urejanja in vzdrževanja kapelice.
Predstavniki sveta so omenili tudi pritožbe krajanov glede trgovine v Ratečah. Krajani
se pritožujejo nad ponudbo trgovine in izražajo bojazni, da bodo ostali tudi brez
trgovine. Tajnica pojasni, da sta se občina in podjetje dogovorila o roku poplačila
dolga, ki ga podjetje dolguje občini. V nasprotnem primeru bo morala občina ukrepati
v skladu z možnostmi ki jih ima na voljo.
Člani sveta predlagajo, da se podjetju pošlje dopis v katerem se jih opozori na pritožbe
krajanov, poizkuša pa se ugotoviti tudi vzroke za trenutno stanje. Sigurno pa je v
interesu kraja, da trgovina v kraju ostane.
Občina je pridobila tudi pogoje glede postavitve igral pri muzeju Kajžnkova hiša.
Zavod predlaga postavitev igral na tematiko muzeja. Svet KS Rateče- Planica se z
predlogom ne strinja, saj meni, da bi bilo na tematiko muzeja težko postaviti primerna
igrala, v kolikor pa bi šli v to varianto pomeni to podražitev igral, saj bi zahtevalo to

dodatna sredstva za izdelavo projekta igral, predvsem pa bi to pomenilo ponovno
premik postavitve igral v naslednje leto. Člani zato predlagajo, da se postavijo
predlagana igrala ECO PLAYA.
Sklep št.3.
Svet KS potrjuje predlog in skico postavitve igral podjetja Eco Play.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik

