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ZAPISNIK
9. seje sveta KS Rateče - Planica, ki je potekala v ponedeljek 20.6.2011 ob 19. uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Bojan Makovec, Janja Dolhar, Tone Cuznar, Sonja Kavalar, Klemen
Podlipnik, Jožef Lavtižar, Anton Požar, Tina Brlogar
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Športno igrišče
4. Razno
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.Povedal je, da je v gradivu med
drugim tudi predlog rebalansa proračuna. Za Rateče je namenjenih dodatnih 50.000,00
EUR za odkup stanovanja Rateče 18.
Pod točko 9. je povedal, da so bili predsedniki krajevnih skupnosti povabljeni na
občino, kjer so obravnavali predlagan Plan razvoja občinskih cest 2011-2014. Za KS
Rateče so bile upoštevana vse pripombe, ki jih je svet posredoval na občino in jih
potrdili na 6. seji sveta KS Rateče-Planica.
Predsednik je med drugim na sestanku vprašal postavil vprašanje, kdaj se bo začela
obnova mostu pri Požarju, vendar ni dobil odgovora. Tajnica je pojasnila, da strokovna
služba občine pripravlja dokumentacijo za prenovo mostu.
Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.

Ad.3.
Predsednik je povedal, da so si vsi člani sveta KS Rateče-Planica 31.5.2011 ob 19. uri
ogledali s strani občine ponujeno parcelo za izgradnjo športnega igrišča. Svet KS je
dne 6. 6. 2011 poslal na občino Kranjska Gora stališča sveta KS. Odgovora od občine
svet KS Rateče - Planica ni prejel.
Požar: Povedal je, da je na občini pridobil informacije, da je parcela na območju RH1območje namenjeno rekreaciji, da ima občina sklenjeno tudi služnost za dostop na
parcelo.Parcelo bo potrebno ustrezno urediti, doreči želje in potrebe, ter zagotoviti
finančna sredstva.
Lavtižar: Potrebno je narediti projekte naloge z vsebinami in finančni plan, določiti
nosilce projekta.
Makovec: Sprašuje se zakaj občina o tem ni obvestila sveta KS, svet KS ignorira in ne
seznanja z informacijami o aktivnostih v zvezi z izgradnjo športnega igrišča?
Lavtižar: Meni, da bi bilo pošteno, da bi Občina Kranjska Gora svet KS RatečePlanica obvestila o aktivnostih, ki potekajo v zvezi z izgradnjo igrišča.
Požar: Meni, da je potrebno vzpostaviti primerno komunikacijo!
Člani sveta so bili na koncu enotnega mnenja, da je želel svet KS Rateče-Planica
obravnavati omenjeno točko, ki pa je ni mogel, ker ni prejel odgovora občine Kranjska
Gora. Zato ponovno poziva občino Kranjska gora, da svetu KS Rateče-Planica
posreduje podatke o aktivnostih v zvezi z športnim igriščem.
Ad.4.
Predsednik je povedal, da imajo po novem krajevne skupnosti v časopisu Zgornjesavc
svojo rubriko, izdaja v mesecu juliju bo namenjena Krajevni skupnosti Rateče-Planica.
Predlagal je, da se predstavi delo sveta KS, rešene in nerešene zadeve. Člani
predlagajo, da se omeni tudi prireditve: Gasilsko veselico, Vaški dan, Srečanje na
Tromeji.
Cuznar Tone: Omenil je problematiko nepreglednosti posameznih cestnih odsekov in
predlagal na teh odsekih postavitev ogledal: Na ovinku pri pokopališču, pri hiši Rateče
70 a in Rateče 109.
Tajnica pove, da se je na KS obrnila sodelavka območne enote Rdečega križa in
izrazila željo po sodelovanju na področju dodeljevanja pomoči v obliki prehranskih
paketov. KS Rateče bo skušala zbrati podatke in jih posredovala na območno enoto.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Bojan Makovec

