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ZAPISNIK
14. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek, 13.2.2012 ob 19.30 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Sonja Kavalar, Klemen Podlipnik, Anton
Požar, Tone Cuznar, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika zadnje seje
Pregled gradiva za občinsko sejo
Zaprosilo za mnenje Krajevne skupnosti ( stebriček)
Dopis DRSC ( krožno križišče v Ratečah)
Informacije, pobude

Sklep št.1.
Dnevni red so člani potrdilo soglasno.
Ad.1.
Tina Brlogar je podala informacijo, da je ND Rateče-Planica v fazi pridobivanja
Statusa društva ki deluje v javnem interesu, ki je potreben za prenos zemljišč. Takoj ko
bo društvo status pridobilo status se bodo aktivnosti odvile naprej in bo tudi sklicana
Komisija za izgradnjo športnega igrišča.
Prebere tudi prejet dopis o posipanju s strani Komunale Kranjska Gora.
Podlipnik: Poda pripombo, da je potrebno po posipanju sneg s cestišča očistiti. Poudari
tudi da je sol ekološko sporna.
Lavtižar: Glede na prejeti dopis s strani Komunale Kranjska Gora zastavlja ponovno
vprašanje občini Kranjska Gora ( g. Mertelj). Koliko posipnega materiala je bilo
porabljenega v Ratečah, v zimski sezoni 2010/2011?
Ad.2.
Predsednik je predstavil točke gradiva za občinsko sejo. Člani so se seznanili z
Odlokom o opravljanju dimnikarske službe, Planom dela LTO za leto 2012 ter
ostalimi točkami gradiva.
Sklep št.2.
Člani so se seznanilo z gradivom občinske seje.

Ad.3.
Predsednik je pojasnil, da je Občina Kranjska Gora zaprosila KS Rateče-Planica za
mnenje glede postavitve obcestnega stebrička pri Petrič Frančiški, vsi člani so prejeli
po pošti poleg vabila tudi dopis občine in dopis omenjene gospe.
Mnenja članov sveta KS so bila deljena. Po razpravi so se člani soglasno strinjali, da
so imeli kamni ob hišah v preteklosti določen namen, torej zaščito varovati pred
poškodbami, kar bi bilo smiselno ohraniti tudi v prihodnje.
Podlipnik: Je predlagal, da svet KS Rateče-Planica ne da mnenja.
Lavtižar: je opozoril, da je potrebno vse krajane obravnavati enako in enako ukrepati
tudi v ostalih primerih.
Kavalar S.: Se je strinjala, vendar pa je izpostavila, da je postavljanje tovrstnih
stebričkov sporno predvsem zaradi varnosti udeležencev v prometu.
Na podlagi razprave so člani sprejeli
Sklep št.3.
Svet KS Rateče-Planica je mnenja, da se zadeva vzpostavi v prvotno stanje in se
nazaj namesti obcestni kamen.
Svet KS pa obenem ni seznanjen z vsemi dejstvi ( lastništvo ), zato predlaga, da
strokovna služba Občine Kranjska Gora sama presodi in odloči o zadevi, po
trenutno veljavni zakonodaji!
Ad.4.
Predsednik je predlagal, da bi Krajevna skupnost pripravila dopis za Direkcijo za cesto
dopis in predlagala izgradnjo krožnega križišča v Ratečah. Krožišče in prenova
državne ceste Hrušica-Rateče-Planica mora biti izvedena do otvoritve Nordijskega
centra leta 2013.
Sklep št.4.
KS Rateče-Planica pripravi dopis o prenovi državne ceste Hrušica-RatečePlanica in izgradnji krožnega križišča v Ratečah in ga pošlje na DRSC!
Ad.5.
Predsednik je pojasnil, da je KS Rateče-Planica prejela dopis s strani Društva
revmatikov Slovenije, s katerim so nas želeli seznaniti, da bo društvo pričelo s prenovo
objekta v Tamarju, katerega lastnik je.
Lavtižar: je pojasnil, da objekt stoji poleg Zavetišča GRS v Tamarju, da je društvo
revmatikov pridobilo gradbeno dovoljenje, vendar so pogoji v gradbenem dovoljenju
po njihovih razlagah nerealni in nečloveški.
Janja Dolhar je izpostavila najemnine in odkupne cene parcel v posameznih krajih v
občini Kranjska Gora. Zdi se ji sporno, da se plačuje nadomestilo stavbnega zemljišča
v vseh krajih enako, razlika v tržni ceni za odkup in najem zemljišč pa se med
posameznimi kraji v občini razlikuje.
Podlipnik K.: Izpostavil je 8. mio EUR, ki naj bi jih država namenila iz sredstev za
izgradnjo NC Planica za organizacijo Univerzijade v Mariboru. Po mnenju članov bi
morala sredstva ostati v Planici, moti ga tudi da o tej nameri ne poroča noben medij.

Lavtižar: Je predlagal Komunali Kranjska Gora in Občini Kranjska Gora da v
prihodnje razmislita o prenovi zajetij v Karavankah. Kar je pojasnil z obrazložitvijo,
da domnevno v Tamarju obliva zajetja ni več, kar je letos problem zaradi pomanjkanja
padavin in nizkih temperatur. Ker vode iz leta v leto primanjkuje, je prav da se
začnemo pogovarjati o obnovi in čiščenju zajetij v Karavankah. Komunala Kranjska
Gora naj pojasni ali je ta predlog smiseln oz. zakaj ni. Prosimo tudi za pojasnilo
kakšna je pretočnost, tlak, koliko pretoka gre v Podkoren, koliko v Rateče, kakšne so
tlačne in hidravlične razmere v Tamarju?
Sklep št.5.
Komunala Kranjska Gora do naslednje seje sveta KS pripravi pojasnilo na
zgornje navedbe.
Predsednik je predlagal, da bi v aprilu izvedli zbor krajanov. S predlogom so se člani
strinjali.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
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