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ZAPISNIK
6. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v torek 29.3.2011 v prostorih KS
Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Klemen Podlipnik, Anton Požar, Jožef Lavtižar, Sonja
Kavalar
Opravičeno odsotna: Janja Dolhar, Tone Cuznar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Plan prenove občinskih cest 2011-2014
4. Razno
Seja je bila posneta na diktafon.
Predlagan dnevni red so člani sveta potrdili.
Ad.1.
Člani so prejeli zapisnik zadnje seje po pošti, ker nanj niso imeli pripomb so sprejeli:
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje so člani potrdili soglasno.
Ad.2.
Predsednik je na kratko predstavil dnevni red občinske seje.
Tajnica in Požar sta pojasnila posamezne točke in na koncu so svetniki sprejeli
Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom za občinsko sejo.
Ad.3.
Tajnica je predstavila predlog vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2011-2014 ki ga
je pripravila strokovna komisija skupaj s tajniki krajevnih skupnost, ki so se sestali na
sestanku dne 8.3.2011. Na sestanku so bila pripravljena izhodišča za investicije v ceste
po posameznih krajevnih skupnostih.
Članom sveta je predstavila predlog investicij v KS Rateče-Planica, člani pa so
predlagali še nekatere dopolnitve:

Leto 2011
JP 689031 Sanacija mostu čez Trebižo.
Leto 2012
K predlogu obnove ceste JP 689037 (št.132-152) se doda še asfaltiranje JP 689036
( Oman Branko-Šmid Branko v dolžini cca. 20 m- odsek je makadamski.)
Leto 2013
V predlogu za leto 2013 je predvidena obnova ceste JP689051 (cesta na tromejo) v
dolžini 800 m.
Svet KS je bil enotnega mnenja, da se cesta asfaltira do bivše Karavle, torej cca.200 m,
ostale sredstva se nameni za prenovo ceste JP689023 Gasilski dom - Makovec
Milena cca 200 m in cesto JP 689042 (v Kuke) v dolžini 100 m.
Leto 2014
V planu je prenova ceste LC 189011 ( Športno igrišče - regionalna cesta Planica ) v
dolžini 290 m.
Dodatno so člani sveta predlagali obnovo ceste JP 689011 križišče – Gostilna Šurc
cca. 200 m.
Ad.4.
Člane je zanimalo kaj se dogaja s športnim igriščem v Ratečah? Tajnica je pojasnila da
ne ve v kateri fazi so postopki.
Sonja Kavalar je izpostavila, da so na zemljišču, ki ga želi občina nameniti za športno
igrišče hipoteke, zato zemljišče ni primerno za gradnjo.Člani so bili enotnega mnenja,
da naj se občina odloči ali je katero od zemljišč ( pod 50 m skakalnico oz. na avtobusni
postaji v Ratečah) primerno za izgradnjo igrišča in sprejeli naslednji
Sklep št.3.
Občina Kranjska Gora naj do naslednje seje sveta KS Rateče-Planica ki bo 18. 4.
2011 pojasni, v kateri fazi so postopki za pridobitev zemljišča za športno igrišče v
Ratečah in ali je katera od predlaganih možnosti s strani KS Rateče-Planica
( obstoječe športno igrišče, staro odlagališče pri 50 m skakalnici oz. del avtobusne
postaje) primerno za izgradnjo športnega igrišča.
Požar omeni polomljeno ograjo za Rutom. Člane zanima ali so te poškodbe prijavljene
zavarovalnici?
Tajnica pojasni, da je JP Komunala s poškodbo seznanjeno.
Člani predlagajo, da se na naslednjo sejo povabi direktorica Komunale Kranjska Gora,
da pojasni določene zadeve s področja Komunale.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

