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ZAPISNIK
30. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 24. 3.2014 ob 19.00 uri v
gasilskem domu Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Janja Dolhar, Klemen Podlipnik, Jožef
Lavtižar, Jože Zupančič, Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Anton Požar, Tone Cuznar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Informacije in pobude
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Dnevni red so člani potrdili soglasno.
Ad.1.
Člani so prejeli zapisnik zadnje seje po pošti. Jožef Lavtižar je opozoril, da je na zadnji
seji zahteval zapisnik terenskega ogleda cestišča na postaji, tega do danes ni prejel
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se potrdi soglasno, s predlagano pripombo.
Ad.2.
Predsednik je predstavil gradivo občinske seje.
Podžupan Jože Zupančič je podrobneje predstavil točko OPPN pod Vitrancem.
Povedal je, da upa, da bo OS točko potrdil in jo dal v 30 dnevno javno obravnavo, na
kateri bodo lahko podali ljudje pripombe in pobude.
Na omenjenem zemljišču je predlagana komasacija, s katero bi se razdelilo zemljišče
na tri privatne parcele, ter parceli v lasti občine in policije. Na privatnih parcelah imajo
lastniki interes po gradnji treh hotelov. Predvidena je tudi gradnja podzemne garažne
hiše.
Zupančič je izrazil osebno mnenje, da je gradnja hotelov na tem delu zanj
nesprejemljiva, zaradi prenasičenosti, obenem bi hoteli zastirali tudi pogled na žičnice.
Sonja Kavalar je izrazila mnenje, da nasprotuje gradnji novih hotelov.

Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih
komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora določa roke, do katerih mora
Občina Kranjska Gora zgraditi javno kanalizacijo in čistilno napravo.
V operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode sta določena
roka za odvajanje in čiščenje v mali komunalni čistilni napravi za posamezne stavbe,
ki niso vključene v območja poselitve, kjer je potrebno zgraditi javno kanalizacijo in
čistilno napravo, in sicer 31.12.2015 na območjih s posebnimi zahtevami in
31.12.2017 na vseh ostalih območjih.
V Ratečah sta to območji Bezukov in območje okolice gostišča UH.
Sonja Kavalar je izpostavila lasten primer pri gradnji kanalizacije, še danes njen objekt
ni priklopljen na sistem. Sprašuje sem, zakaj v fazi gradnje ni nihče komuniciral z
lastniki zemljišč, prepričana je, da bi se takrat našla rešitev. Sprašuje se tudi kako je
bilo lahko izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo ČN brez soglasja lastnikov, v
njenem primeru se je pritožil sosednji lastnik in gradnja je bila ustavljena. Zakaj v tem
primeru ni nihče odgovarjal?
Jože Zupančič je po razpravi izpostavil slabo gradnjo sistema in posledično težave
( smrad iz jaškov). Preveril bo , kdo je opravljal nadzor nad izvršenimi deli v Ratečah.
Uskladitev cen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določa ukrepe in normative
povezane z oblikovanjem cen storitev. Med te storitve sodijo tudi storitve ravnanja s
komunalnimi odpadki, in sicer zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranje biološko razgradljivih
kuhinjskih odpadkov, ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih
odpadkov. Na podlagi uredbe mora izvajalec obvezne lokalne gospodarske javne
službe cene uskladiti z uredbo najkasneje do 31.3.2014.
Cene se bodo uskladile.
Sklep št. 2.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Predsednik je predlagal, da se na naslednjo sejo povabi vodjo Medobčinskega
inšpektorata in redarstva, Boštjana Omerzela.
Po mnenju članov, bi bilo potrebno najti rešitve za parkiranje v naslednji zimi. Člani
so izpostavili tudi globe, ki so jih prejeli domačini in obiskovalci.
Podlipnik Klemen je izpostavil poplavljanje Ledin. Ponovno je predlagal, da občina
vzpostavi kontakt z Občino Trbiž in vzpostavi odvod vode na italijansko stran, kot je v
preteklosti že bilo.
Predsednik je prebral odgovor ARSA na poslan dopis KS Rateče-Planica. Tina Brlogar
pa je pojasnila, da je Ledine in okolico poslikala, poslala dokumentacijo na občino,
občina pa je posredovala gradivo pristojnim službam.

Člani so se dogovorili, da se povabi na eno izmed prihodnjih sej lastnika smučišča
Macesnovec. Potrebno je dobiti pojasnila, kaj se dogaja s smučiščem.
Jožef Lavtižar je izpostavil nošenje slovenskega prapora na pogrebih.
Tina Brlogar je pojasnila, da se pogrebi v Ratečah še vedno izvajajo v večini primerov
na krajevno običajen način, kjer svojci sami najdejo pogrebce in zastavonošo.
KS je v preteklosti že pozivala domačine za nošenje prapora, vendar ni bilo interesa.
Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in zaključil sejo ob 20.30 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

