OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Rateče 22, 4283 Rateče-Planica
tel.: 04-587 60 41, fax.: 04-587 60 41
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-mail:ksratece@kranjska-gora.si

Št.: 2-1/2014
Datum: 23.04.2014

ZAPISNIK
31. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 23. 04.2014 ob 18.00 uri
v KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Anton Požar, Klemen Podlipnik, Jožef
Lavtižar, Jože Zupančič, Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Janja Dolhar, Tone Cuznar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Problematika na področju urejanja mirujočega prometa v naselju Rateče
3. Pregled gradiva za občinsko sejo
4. Informacije in pobuda

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Dnevni red so člani potrdili soglasno.
Ad.1.
Člani so prejeli zapisnik zadnje seje po pošti.
Tina Brlogar je pojasnila, da bo v letošnjem letu zgrajena kanalizacija do gostišča UH
in do Košir Franca, Rateče 12 d. S strani strokovne službe občine je bil opravljen
terenski ogled področja "Bezukov", kjer je bilo ugotovljeno, da bo potrebno ob gradnji
kanalizacije zgraditi javno razsvetljavo in prenoviti vodovod, kar bi moral svet KS
predvideti v proračunu za leto 2015.
Sonja Kavalar je prosila pristojno službo občine za pisno pojasnilo, zakaj še vedno ni
priklopljena na kanalizacijski sistem in zakaj je prišlo v času gradnje do ustavitve del,
ter kdo je za to odgovoren?
Sonja Kavalar je podala tudi pripombo na zapisnik zadnje seje v zadnji točki, sama ni
proti graditvi novih hotelov na področju pod Vitrancem, se pa sprašuje ali je gradnja
dodatnih hotelov smotrna, glede na nezapolnjene kapacitete v obstoječih hotelih.
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje so člani potrdili soglasno, upoštevaje predlagane pripombe.

Ad.2.
Predsednik sveta KS Rateče - Planica je pozdravil vodjo medobčinskega inšpektorata
Boštjana Omerzela, ki je bil povabljen na sejo z namenom, da poda določene
informacije v zvezi z izvajanjem službe v Ratečah.
Omerzel se je zahvalil za povabilo in pojasnil, da so bili redarji in inšpektorji prisotni v
občini več ur kot določa pogodba, pojavljajo se potrebe po dodatni prisotnosti. Pojasnil
je, da je to stvar dogovora med občinami ustanoviteljicami.
Predsednik je omenil prometno ureditev in parkiranje v Ratečah, prejeli smo tudi nekaj
pritožb na račun izdajanja glob za parkiranje.
Lavtižar je postavil vprašanje zakaj ni skozi naselje Rateče potegnjena sredinska črta,
prosil je za odgovor pristojne službe na občini!
Omerzel je pojasnil, da so bili prisotni v Ratečah pogosto, da so zaznali v zimski
sezoni dva močnejša vikenda. Določene lastnike vozil so oglobili, vendar le tiste, ki so
ovirali nemoten promet skozi vas, saj se tudi sami zavedajo, da vas nima zagotovljenih
parkirnih mest, zato ljudje oz. obiskovalci parkirajo vsepovsod.
Člani so izrazili enotno mnenje, da je potrebno urediti parkirišča za obiskovalce na
bivši železnici, v Ratečah, ter na dvolastniški cest in bivšem mejnem prehodu.
Predlagali so, da bi se parkirišča v sezoni uredila tudi na kmetijskih zemljiščih.
Omerzel je opozoril, da zakonodaja tega načeloma ne dopušča.
Navzoči so se strinjali, da bo potrebno problem rešiti sistemsko, saj je tek na smučeh
vedno bolj atraktiven in dokaj poceni šport, poleg tega se bo z izgradnjo Nordijskega
centra število obiskovalcev še povečalo.
Tina Brlogar je omenila problem snegolovov. Še vedno se pojavlja, da določeni ljudje
ob lokalni cesti snegolovov nimajo nameščenih, to ogroža mimoidoče in pomeni
dodatne stroške pluženja in odvoza snega. Obenem je nekorektno do lastnikov, ki so
snegolove namestili, od teh prejemamo tudi največ pritožb.
Omerzel je prosil za pomoč pri popisu teh poslopij. Sonja Kavalar je ponudila pomoč
pri popisu.
Ad.3.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Podrobneje so se ustavili pri rebalansu
proračuna. Za Rateče so namenjena dodatna sredstva za odkup zemljišč za izgradnjo
pločnika mimo cerkve.
Člani sveta so opozorili, da se je potrebno pred odkupom dogovoriti z lastniki zemljišč
( Župnijo Kranjska Gora in Kopavnik Danico).
Podžupan je opozoril na javno razgrnitev OPPN pod Vitrancom, pripombe na OPPN
se lahko oddajo na Občini Kranjska Gora.

Ad.4.
Klemen Podlipnik je opozoril, da bi bilo potrebno na vhodu na kolesarsko stezo
postaviti znak dovoljeno za lastnike parcel.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

