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ZAPISNIK
11. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 19. 9. 2011 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Tone Cuznar, Jožef Lavtižar, Anton Požar,
Klemen Podlipnik, Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Sonja Kavalar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Priprava predloga proračuna za leto 2012
4. Informacije in pobude

Seja je bila posneta na elektronski medij.
Dnevni red so člani soglasno potrdili.
Ad.1.
Predsednik je pozdravil navzoče člane sveta KS. Zapisnik zadnje seje so prejeli člani
po pošti, zato je predlagal da podajo pripombe, oz. potrdijo zapisnik zadnje seje. Ker
razprave na zapisnik ni bilo so člani sprejeli
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Ad.2
Predsednik je seznanil člane z gradivom občinske seje.
Predstavil je Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjska Gora- I obravnava.
V gradivu je ponovno plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2012-2014.
Predlog KS Rateče- Planica je v celoti uvrščen v gradivo.
Janja Dolhar je predstavila poročilo in predlog novega statuta LTO Zavoda za turizem
Občine Kranjska Gora. Sprememba statuta je nujna zaradi uskladitve Statuta zavoda z
Zakonom o spodbujanju turizma, glavne spremembe se nanašajo na članstvo v svetu in
strokovnem svetu zavoda, kjer se število članov znižuje.

Predstavila je tudi polletno poročilo Zavoda LTO.
Sklep št. 2.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Člani so prejeli Predlog proračuna za leto 2012 po pošti (v prilogi). Predsednik je
predlog prebral in pozval člane da podajo dopolnila in pripombe.
Člane sveta je zanimalo kaj vključuje sanacija stavbe Rateče 22. Tajnica je pojasnila
da v letu 2012 po dogovoru z AS Rateče-Planica obnova strehe, ki je nujna zaradi
dotrajanosti. Ostala vzdrževalna dela se prenesejo na upravnika občinskih stavbAlpdom, kateremu je bil predan seznam potrebnih vzdrževalnih del.
Lavtižar Jožef je predlagal, da se v sklopu prenove mostu pri Požarju zgradi zajetje za
vodo ( požarni bazen), saj opozarja da je v sušnem obdobju vodotok Trebiža nizek in
bi v primeru požara primanjkovalo vode za gašenje.
Sklep št.3
Člani so potrdili predlog proračuna KS Rateče-Planica za leto 2012.
Plan vzdrževanja stavbe Rateče 22 je tajnica predala predstavniku Alpdoma.
Sklep št.4.
Svet KS Rateče-Planica predlaga Občini Kranjska Gora, da pridobi od Agencije
Republike Slovenije za okolje soglasje za izgradnjo zajetja ob mostu pri Požarju
in ob mostu pri gasilnem domu v Ratečah. Pri Požarju naj se zgradi zajetje v
sklopu prenove mostu!
Ad.4.
Tina Brlogar je dala naslednja pojasnila:
• odmera za športno igrišče v Ratečah bo 28.9.2011.
• Lipa na avtobusni postaji bo obrezana.
• Člane je seznanila z zapisnikom komisijskega pregleda in prevzema na
državnih cestah- mejni prehod Rateče.

Seja je bila zaključena ob 20.20 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

