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ZAPISNIK
12. seje sveta KS Rateče - Planica, ki je bila 14.11.2011 ob 19. uri v prostorih KS
Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Sonja Kavalar, Tone Cuznar, Janja Dolhar, Tone Požar,
Klemen Podlipnik, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo ( proračun)
3. 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 prebral članom dnevni red gradiva za občinsko sejo in predstavil članom
predlog proračuna za leto 2012. Predstavil je tudi izvleček predloga proračuna za KS
Rateče-Planica in prebral predlog investicij, ki so vključene v proračun.
STAVBA KS RATEČE-PLANICA
Sredstva so namenjena obnovi strehe
Stroški delovanja KS

44.870,00
35750,00
9120,00

ŠPORTNO IGRIŠČE
Izgradnja 1. faza

14.000,00

CESTE
JP 689036 ( Oman-Šmid v dolžini 20 m)

5.700,00

ODKUP STANOVANJA

80.000,00

VODOHRAM PLANICA

245.000,00

ZATIRANJE KOMARJEV

3500,00

POKOPALIŠČE
Ureditev poti do križa
Parcelacija

3500,00
2000,00
1500,00

Pojasnil je tudi, da je izpadla iz predloga proračuna cesta JP 689037, Rateče 132-152,
da pa je vključena v obnovo kolesarska pot od križišča s Planico do Podkorena, ki jo je
KS predlagala v letu 2014.
Kavalar S: Zanima jo, kaj vključuje postavka 14.000,00 EUR, namenjenih za športno
igrišče?
Tajnica: Pojasni, da pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj.
Lavtižar: Zanima ga, kako namerava občina voditi vse postopke, faze izvedbe
projekta?
Požar: Izkušnje po drugih KS kažejo, da je nosilec projekta določeno društvo, občina
je le financer projekta.
Lavtižar: Torej je potrebno najti upravitelja oz. nosilca projekta, ki bo izpeljal projekt
od I. faze do zaključka. Od občine pa je potrebno dobiti usmeritve, do katere faze bo
sama vodila projekt.
Lavtižar je predlagal, da predsednik KS skliče sestanek s predstavniki občine in vseh
društev, da od občine pridobi informacije glede izvedbe projekta, ter da se določi
nosilca projekta.
Predsednik predlaga naslednji sklep
Sklep št.2.
KS Rateče-Planica vodi aktivnosti v zvezi s pridobitvijo nosilca projekta in
kasnejšega upravitelja objekta, tako da v naslednjem tednu skliče sestanek
predstavnikov društev in Občine Kranjska Gora.
Sklep št.3.
Svet KS Rateče-Planica meni, da je možno izpeljati v letu 2012 projekt v večjem
obsegu, zato smatra, da je sredstev za izvedbo I. faze projekta (pridobitev
dokumentacije, gradbenega dovoljenja, posek lesa, zemeljska dela in priprave
terena) bistveno premalo in predlaga županu, da sredstva iz predlaganih
14.000,00 EUR poveča na 30.000,00 EUR.

V gradivu občinske seje se člani sveta seznanijo tudi s predlogom Kemperle Uroša za
najem zemljišča v velikosti 25 m2, za parkiranje vozila pred hišo.
Sklep št.4.
Svet KS se strinja, da se g. Kemperle Urošu odda zemljišče v najem, predlaga pa,
da se v pogodbo vnese pogoj, da mora najemnik zagotavljati nemoteno izvajanje
zimske službe.
Člani so se seznanili tudi z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občine Kranjska Gora-I. obravnava.
Sklep št. 5
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Lavtižar: Postavi vprašanje kdo je investitor del zamenjave javne razsvetljave. Opozori
na slabo izvedena zaključna dela ( asfaltiranje ).
Tajnica pojasni, da je investitor Elektro, da je občina obveščena o slabo izvedenih
delih, ter da je bil investitor že pozvan k sanaciji, ki bo izvedena v letu 2012.
Janja Dolhar: Izpostavi problematiko parkiranja vozil v času tekaške sezone.
Sklep št.6
Člani sveta so enotnega mnenja, da naj občina zagotovi dodatna parkirišča in
uredi režim parkiranja vozil.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

