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Št.: 22-2/2010
Datum: 22.12.2010

ZAPISNIK
3. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je bila v ponedeljek 20. 12. 2010 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Janja Dolhar, Klemen Podlipnik, Anton
Požar, Tone Cuznar, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje
Pregled gradiva za občinsko sejo
Odgovor Pošte Slovenije
Informacije, vprašanja, pobude

Predlagan dnevni red so člani potrdili.
Seja je bila posneta na diktafon.
Ad.1.
Predsednik je povedal, da so prejeli člani sveta zapisnik zadnje seje po pošti in
predlagal, da zapisnik sprejmejo.
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje so člani sveta potrdili soglasno.
Ad.2.
Predsednik je članom predstavil dnevni red občinske seje. Pojasnil je naslednje točke:
1. Predlog druge obravnave proračuna občine Kranjska Gora.
Predsednik je pojasnil, da predlog KS Rateče- Planica ni bil upoštevan zaradi
pomanjkanja sredstev.
2. Predlog povišanja najemnin za grobove in najem mrliških vežic.
Predsednik je prebral dosedanje cene najemnin za grobove, ter predlog novih
cen.
3. Predlog uskladitve cen obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora s Pravilnikom o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja.

Predsednik je pojasnil, da se predlaga uvedba stroška omrežnine, ter zmanjšati
strošek odpadne vode. Povedal je tudi, da to pomeni povišanje cen predvsem za
manjše porabnike.
4. Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto 2011
Izvedbeni program zimske službe v Občini Kranjska Gora 2010/2011
Po pregledu gradiva za občinsko sejo so člani sveta sprejeli naslednje sklepe:
Sklep št.2.
Svet KS Rateče- Planica se je seznanil z gradivom za občinsko sejo.
Sklep št.3.
Svet KS predlaga občinskemu svetu, da glasuje proti povišanju cen najemnin za
grobove in vežice, saj iz predloga Komunalnega podjetja ni moč razbrati kakšni
so dejanski stroški vzdrževanja pokopališč in vežic, zato KS Rateče- Planica
smatra sklep kot neutemeljen.
Sklep št.4.
Svet KS Rateče- Planica ponovno ugotavlja, da Komunala Kranjska Gora
uporablja v času rednega zimskega vzdrževanja preveč posipnih materialov (soli)
in predlaga komunali, da predvidi, kako bi zadevo omilili.
Ad.3.
Predsednik pove, da je KS naslovila na Pošto Slovenije ponoven dopis, s konkretnimi
vprašanji, povezanimi z zaprtjem pošte v Ratečah. Prebral je tudi odgovor, ki ga je KS
prejela od Pošte Slovenija. Iz odgovora sledi, da ta ni zadovoljil pričakovanj sveta KS
Rateče- Planica, prejeti odgovor namreč pojasnjuje le eno od petih konkretno
zastavljenih vprašanj.
Člani sveta so predlagali, da se dopis in odgovor Pošte Slovenija izobesita na oglasni
deski.
Ad.4.
Predsednik je prebral članom sveta poziv, ki ga je Jožef Lavtižar naslovil na
Ministrstvo za okolje, v zvezi s stanjem potoka Trebiža, kar izkazujejo tudi priložene
fotografije.
Tajnica KS pove, da je bilo s strani KS Rateče- Planica in občine naslovljenih na
Agencijo republike Slovenije za okolje kar nekaj dopisov, stanje pa si je na terenu
ogledal tudi inšpektor za vode, gospod Tone Cezar.
Lavtižar je pojasnil, da je govoril z Varuhom človekovih pravic, ki mu je pojasnil, da
je možno, da v postopku ne bo uspešen, saj ni ogroženo njegovo osebno premoženje.
Predlagal je, da v primeru negativnega odgovora naslovi dopis na Ministrstvo za
okolje tudi KS Rateče- Planica.

V nadaljevanju je Lavtižar postavil ponovno vprašanje ali KS razpolaga s podatki o
plačilu najemnine s strani podjetja Tromeja d.o.o.
Tajnica je pojasnila da teh podatkov nima, zato so člani sprejeli
Sklep št.5.
Tajnica KS Rateče- Planica do naslednje seje pridobi podatke o plačilu
najemnine za poslovni prostor ( trgovino) v Ratečah v lasti podjetja Tromeja
d.o.o.
Ponovno so člani izpostavili tudi problem Kavarnarjeve hiše.
Tajnica pojasni, da je bil s strani KS Rateče poslan dopis na MIR, prejeli so tudi
odgovor inšpektorja Jarkoviča, da je MIR po uradni dolžnosti opravila inšpekcijski
nadzor na kraju samem, ter da bodo zoper zavezance ali uvedli inšpekcijski postopek
ali zadevo predali pristojnim inšpekcijskim službam.
Člani predlagajo, da KS pridobi pojasnilo, v kateri fazi je postopek!
Predsednik je izpostavil pritožbe zaradi neurejenega parkiranja vozil na mejnem
prehodu Rateče. Tajnica je pojasnila, da je občina predlagala državi, da bi na mejnem
prehodu uredili parkirišča, vendar s strani države ni bilo posluha.
Člani predlagajo, da se v zadevi obvesti medije.
Predsednik je predlagal, da bi se najprej sestal z županom Juretom Žerjavom, s katerim
bosta poizkusila najti ustrezne rešitve.
Seja sveta je bila zaključena ob 21.00 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar
Predsednik:
Bojan Makovec

