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ZAPISNIK
5. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek, 7.2.2011 v prostorih KS
Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Jožef Lavtižar, Tone Cuznar, Sonja Kavalar
Opravičeno odsotni: Klemen Podlipnik, Anton Požar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Odgovor komunale Kranjska Gora glede cene za najemnine grobov
4. SKB banka-pripombe na poslovanje
5. Odgovor MOP-a glede potoka Trebiža
6. Razno
Sklep št.1.
Predlagan dnevni red so člani sveta potrdili.
Ad.1.
Predsednik je podal v obravnavo zapisnik zanje seje, ki so ga člani prejeli po pošti.
Tajnica je podala določena pojasnila, ki jih je svet zahteval na zadnji seji.
Po navedbah Vide Černe, občina Kranjska Gora od leta 2003 ni izdala nobenega
dovoljenja za prodajo blaga izven trgovskega obrata ( ulična prodaja kruha, jajc, idr.).
Občina Kranjska Gora je prejela ponudbo za odkup stanovanja Maričič Nikice in
Markota. Po pojasnilih pravne službe občine bo osnova za odkup cenitveno poročilo,
mnenje Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami in
Občinskega sveta.
Sklep št.2.
Zapisnik zadnje seje so člani soglasno potrdili.
Ad.2.
Predsednik je na kratko predstavil dnevni red občinske seje. Pojasnil je določene točke
v gradivu, med drugim tudi 1. rebalans proračuna, Odloka o Taxi službi, Odlok o
porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ter Program dela
LTO Kranjska Gora za leto 2011

Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom za občinsko sejo.
Ad.3.
Na pobudo sveta KS z zadnje seje je direktorica Komunale Kranjska Gora pripravila
dodatna pojasnila v zvezi z obračunavanjem amortizacije mrliških vežic. Pojasnilo je
priloga zapisnika.
Sklep št.3.
Člani so se seznanili s pojasnilom Komunale Kranjska Gora.
Ad.4.
Predsednik je pojasnil, da je SKB banka Kranjska Gora v mesecu novembru
preteklega leta preoblikovala poslovalnico v Kranjski Gori iz sistema gotovinskega
poslovanja v brezgotovinsko poslovanje, z namenom racionalizacije poslovanja.
Glede na pritožbe društev in samostojnih podjetnikov je s tem načinom povzročila
društvom kar nekaj dodatnih stroškov, saj z reorganizacijo ni uvedla tudi bančnih
kartic in so zaradi načina poslovanja društva prisiljena gotovinske posle opravljati v
poslovalnici na Jesenicah.
Samostojni podjetniki pa poslujejo preko dnevno nočnega trezorja v Kranjski Gori, ki
ob vikendih pogosto ne deluje, denarja pa v sami poslovalnici ni moč položiti.
Zaradi pritožb je bil s strani KS Rateče na SKB banko poslan dopis, z zahtevo po
ustreznih pojasnilih.
Ad.5.
Član sveta KS Jožef Lavtižar je pojasnil, da je v januarju poslal na ARSO dopis v
zvezi s čiščenjem struge potoka Trebiža. Dne 27.1. je prejel s strani Agencije odgovor,
v katerem ni zaznati konkretnih rešitev, vendar le prelaganje odgovornosti na
Direkcijo RS za ceste, ter nekaj konkretnih odgovorov vzetih iz konteksta vprašanj, ki
jih je zastavil g. Lavtižar. Odgovoru ARSA je sledilo ponovno konkretno vprašanje g.
Lavtižarja, kdo je odgovoren za čiščenje struge in naplavin? Lavtižar je pojasnil, da
pričakuje odgovor v kratkem, v kolikor ga ne bo prejel predlaga KS Rateče-Planica,
da sama nadaljuje z iskanjem odgovorov v konkretni zadevi.
Ad.6.
Predsednik je prebral odgovor Gradbene inšpekcije v zvezi z Kavarnarjevo hišo. Po
besedah Gradbene inšpekcije objekt ni nevaren, temveč nevzdrževan in kot tak ni
nevaren za okolico in inšpekcija nima podlage za ukrepanje.
Predsednik je predlagala, da v letošnjem letu skupaj z OK Planica povabimo krajane in
krajanke Rateč na ogled svetovnega pokala v poletih v Planici, ki bo potekal od 17 do
20 marca.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

