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ZAPISNIK
10. seje sveta KS Rateče - Planica, ki je potekala v ponedeljek 8.8.2011 ob 19. uri v
gostišču UH v Ratečah.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Tone Cuznar, Sonja Kavalar, Tina Brlogar
Odsotni: Anton Požar, Jožef Lavtižar, Klemen Podlipnik
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Športno igrišče Rateče
3. Vožnja v Tamar
4. Informacije in pobude
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Dnevni red so člani potrdili soglasno.
Ad.1.
Predsednik je pozdravil navzoče člane sveta KS.
Zapisnik zadnje seje so prejeli člani z vabilom po pošti. Razprave na zapisnik ni bilo,
zato so člani sprejeli
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Ad.2
Predsednik je seznanil člane z dopisom Občine Kranjska Gora, ki je bil članom sveta
KS Rateče posredovan tudi po elektronski pošti. Povedal je, da direktor občinske
uprave v dopisu seznanja člane sveta s predvidenimi aktivnostmi glede izgradnje
Športnega igrišča v Ratečah, kar je označil za pohvalno.
Ad.3.
Predsednik je povedal, da je v mesecu juliju izvajala medobčinska inšpekcijska služba
na področju Tamarja poostren nadzor nad prometom in izdala tudi nekaj mandatnih
kazni. Tudi sam je prejel določene pritožbe s strani občanov.
Člani so bili enotnega mnenja, da ukinitev Odloka v letu 2008 ob nesreči kolesarja ni
bila pravilna in predvsem prenagljena rešitev. Svet KS glede na opažanja predlaga, da
se na naslednji seji občinskega sveta obravnava promet v Tamar in prouči star Odlok,

ki se ga z določenimi omejitvami in popravki ponovno sprejme. Zdajšnja ureditev po
mnenju sveta KS strogo posega v omejitve gibanja posameznikov ( starejših ljudi,
planincev, udeležencev verskih dogodkov,…), zato predlaga, da se sprejme nov Odlok
o prometni ureditvi občinske ceste Skakalnice - Planinski dom Tamar, s katerim se
uredi gibanje vožnjo v Tamar.
Ad.4.
Tajnica pojasni, da je poslala predlog za postavitev ogledal na občino in dobila
odgovor, da se predlogi vključijo v Proračun za leto 2012.
Cuznar Tone: Predlagal je, da bi občina glede na novo zakonodajo in poostren nadzor
nad vozniki kmetijske mehanizacije organizira Tečaj varstva pri delu za voznike
kmetijske mehanizacije.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

