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ZAPISNIK
7. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 18.4.2011 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Tone Cuznar, Jožef Lavtižar, Anton Požar,
Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Sonja Kavalar, Klemen Podlipnik
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. seje sveta KS
2. Komunala ( direktorica Henrika Zupan)
3. Pregled gradiva za občinsko sejo
4. Odgovor občine glede športnega igrišča
5. Razno
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Predsednik je pozdravil navzoče in direktorico Komunale Kranjska Gora gospo
Henriko Zupan. Povedal je, da so prejeli člani zapisnik zadnje seje po pošti in
predlagal članom da podajo pripombe, oz. potrdijo zapisnik zadnje seje.
Lavtižar Jožef: Povedal je, da ga je 11.4.2011 klical direktor občinske uprave Rajko
Puš, pogovor pa se je nanašal na zadnjo sejo sveta KS Rateče- Planica, zato je postavil
vprašanje ali je direktor občinske uprave, mag. Rajko Puš poslušal posnetek seje in
kdo mu ga je izročil?
Tajnica je povedala, da je posnetek seje sveta KS Rateče-Planica izročila direktorju
občinske uprave, saj ga je kot njen nadrejen tudi zahteval.
Lavtižar je povedal, da se s tem ne strinja. Prebral je izvleček iz Statuta KS RatečePlanica, ki ne govori o rokovanju s posnetki sej, zato je predlagal spremembo Statuta.
V 43. členu Statuta KS Rateče-Planica, ki govori o snemanju sej naj se doda besedilo:
Seje sveta KS Rateče-Planica se snemajo na elektronski medij, posnetki sej se
hranijo na sedežu Krajevne skupnosti Rateče-Planica, so javni in jih lahko poleg
članov sveta KS Rateče-Planica posluša vsak ki izkaže interes in pridobi
odobritev predsednika KS Rateče- Planica

Po razpravi je predsednik povedal, da bi nadaljevali z razpravo na to temo v
nadaljevanju pod točko 4 in predlagal sprejem zapisnika zadnje seje.
Sklep št. 2.
Člani so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje.
Ad.2
Predsednik je povedal, da je svet KS Rateče-Planica na več zadnjih sejah razpravljal o
komunalnem urejanju, predvsem prekomernem posipanju cest v zimskem času.
Dolhar Janja je prenesla pobudo člana sveta Podlipnika, da bi v Ratečah poskusno
uvedli t.i. Belo ulico ( neočiščeno), kar je v tujini zelo aktualno. Člani namreč
ugotavljajo, da so ceste velikokrat preveč posute.
Henrika Zupan: Posipanje je prirejeno tako višje kot nižje ležečim krajem, tako da je
posipanje večni problem in dilema, saj zavarovalnice v primeru nesreč vedno išpčejo
krivca, aktualno je tudi uveljavljanje odškodnin s strani občanov.
Lavtižar: pove, da ne leti očitek na posipanje v glavni sezoni oz. Ko je to potrebno,
očitki letijo predvsem na posipanje takrat, ko to ni potrebno.
Zupanova: predlaga, da bi se evidentiralo preveč posute ceste in dokumentacijo
dostavilo Komunali, so pa problemi ko so ceste suhe, pa s streh kaplja na cestišče in je
tam potrebno posipati. Predlaga, da se v prihodnje evidentira in obvesti o tem
komunalo in bi skupaj podali strokovno oceno in morebiti takrat zmanjšali posipanje.
Tajnica: Na zadnji seji je bilo postavljeno vprašanje ali ima Komunala sklenjena
zavarovanja glede poškodb, ki nastajajo v času zimske službe.
Zupanova: Zavarovalnica ima sklenjena zavarovanja, vendar ocenjujejo vsak primer
posebej ali se škoda uveljavlja pri Zavarovalnici ali pa zadevo popravijo v lastni režiji,
saj se ob uveljavljanju škode zvišujejo tudi zavarovalne premije.
Zupanova: Pove datume odvoza kosovnega odpada, ter predstavi novo Uredbo o
ravnanju z biološkimi odpadki. V letošnjem letu bo urejena tudi kompostarna na
Tabrah.
Za embalažo obstajajo tudi zabojniki z rumenim pokrovom, ki jih občani lahko
naročijo na Komunali.
Omeni tudi, da je v Ratečah odlična voda in da nima na to temo kaj dodati.
Ad.3.
Predsednik predstavi gradivo za občinsko sejo, ki je objavljeno tudi na spletni strani
občine Kranjska Gora.
Tajnica prebere tudi stališče Odbora za prostor in prostorsko planiranje glede
prevoznosti ceste od Godec Puba ( Rateče 29) do Erlah ( Rateče 153).
Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom za občinsko sejo.
Ad.4.

Predsednik Bojan Makovec je pojasnil osebno mnenje Rajka Puša, ki ga je poslal na
KS Rateče- Planica. Predlagal je, da se dopis izroči tudi ostalim svetnikom krajevne
skupnosti in člane na kratko seznanil z vsebino dopisa.
Lavtižar: Pojasnil je, da za besedami in informacijami ki jih je dobil stoji, v kolikor pa
se direktor počuti prizadetega in užaljenega je to njegova osebna stvar. Opozori, da je
njegov dopis posledica ravnanja in ignorance sveta KS Rateče-Planica, saj je direktor
na eni prejšnjih sej zagotovil, da bo občina poizkusila zagotoviti igrišče.
Predsednik: Pojasni, da se svet KS ni spuščal na osebni nivo, temveč si svet KS želi
urediti igrišče za mladino in je želel z zadnjim dopisom pojasnilo Občine Kranjska
Gora, kaj je urejenega v zvezi z izgradnjo igrišča.
Požar: Meni, da obstoječe igrišče ni primerno saj je površina valovita. V kolikor bi
igrišče ponovno vzpostavili, ga je treba temeljito prenoviti.
Dolhar: Po njenem mnenju bi lahko začasno vzpostavili staro igrišče, seveda z
določenimi posegi v igrišče.
Ad.5.
Dolhar: Zanima jo ali je na meji asfaltirano v redu.
Tina Brlogar: Pojasni, da je obvestila občino, da je robnik dvignjen in je cesta težko
prevozna za dvolastnike in kolesarje.
Prejela je tudi pobudo krajana, da bi se na križišču dvolastniške in kolesarske ceste
postavili stop znaki, saj je odsek nevaren in lahko pride do nesreče. Preveriti je
potrebno ali je ta odsek že na Italijanski strani ali še v Sloveniji in kdo je pristojen za
ta odsek.
Dolhar: Zanima jo kako je s Kavarnarjevo hišo?
Tina Brlogar: Pojasni mnenje oz. stališče Gradbene inšpekcije.
Dolhar: Predlaga, da Krajevna skupnost sama poskrbi za sestanek in možnosti za
odkup hiše z zemljiščem.Po njenem mnenju bi morala občina uveljavljati stroške, ki
jih je imela občina s čiščenjem hiše. Pove tudi, da so njeni gostje člani Smučarske
zveze Srbije, ki so pripravljeni navezati stik s Štampo Beograd.
Lavtižar: Ta sestanek bi bil nujen zato, da se izve stališče podjetja glede prodaje in
cene zemljišča.
Požar: Predlaga, da občina naredi uradno cenitev parcele, da pridobimo neko realno
oceno vrednosti nepremičnine.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

