
            

 
 

Datum : 28.3.2018 

 

ZAPISNIK 

 
26. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v torek 27.3.2018 ob 18.30 uri v 

prostorih gostišča UH. 

 

Prisotni: Kavalar Sonja, Jožef Lavtižar, Anja Mežik, Klavdij Matjaž, Justin Mrak in 

Tina Brlogar 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Pregled gradiva za občinsko sejo 

3. Propadajoči objekti v Ks Rateče 

4. Razno  

 

Dnevni red je bil potrjen soglasno. 

 

Ad.1. 

Predsednica je pozdravila navzoče člane sveta KS Rateče-Planica. Zapisnik in vabilo 

na sejo so prejeli člani po e -pošti. Članom je pojasnila, da seja poteka v gostišču 

zaradi Razstave ročnih del. 

Justin Mrak je ponovno opozoril na postavitev ogledal pri Žerjavu in pri Jalovcu          

( predlog Šumi Vinko). Tina Brlogar je pojasnila, da je po seji nemudoma poslala oba 

predloga na Komunalo, kjer so ji zagotovili, da bodo zadevo uredili, opravljen je bi 

tudi terenski ogled obeh lokacij. 

 

Sklep št. 1. 

Zapisnik zadnje seje se potrdi. Zapisnik je bil potrjen soglasno. 

 

Ad.2. 

Predsednica je predstavila gradivo občinske seje. V gradivu so poročila posameznih 

služb in 1. rebalans proračuna za leto 2018. Za Rateče so namenjena dodatna sredstva 

za nakup mostu za smučarje tekače, za projekt AlpFoodway, ki ga izvajata TD Rateče-

Planica in Ragor in sredstva za postavitev sanitarij na bivši železniški postaji. 

 

Člani so se seznanili z izborom kandidatov v Nadzorni odbor Komunale Kranjska 

Gora. Glede na predlagane kandidate s strani KS Rateče-Planica in KS Dovje 
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Mojstrana, je za svet KS Rateče - Planica izbor kandidatov neprimeren, glede na 

kompetence kandidatov in zastopanost kandidatov po občini.  

 

Sklep št.2. 

Člani sveta KS Rateče-Planica so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je 

bi sprejet soglasno. 

 

Ad.3. 

Predsednica je pojasnila, da je bil poslan na Društvo revmatikov dopis glede 

podirajočega objekta v Tamarju. Streha objekta se je pod težo snega vdrla, vzhodni del 

slemena pa ogroža tudi objekt v lasti Občine Kranjska Gora, ki ga ima v upravljanju 

DGRS Rateče. 

S strani društva revmatikov smo dobili odgovor, da so objekt prodali Šalej Gregu, ki je 

obenem tudi lastnik propadajoče karavle pri Oskarju. 

Na predlog članov, se dopis za ureditev obeh objektov, tako v Tamarju kot za bivšo 

karavlo pri Oskarju pošlje Šaleju s predlogom, da pospravi ruševine in zadevi uredi. 

 

Ad.4. 

Člani so si ogledali maketo in grafiko krožišča. Predlog KS Rateče-Planica je, da se 

krožišče dvigne, nad dvignjeni del pa se vkomponirajo skakalnice v predlagani obliki. 

Na dvignjenem delu naj bo napis Rateče-Planica. 

Razlog za podan predlog je izvajanja zimske službe ( pluženje in posipanje soli) in 

izkušnje, da je že nekaj voznikov zapeljalo z vozili v sredino krožišča.  

 

Justin Mrak je opozoril, da spletne kamere snemajo njegovo parcelo. Želi, da se DRI 

opozori, da se kamere pomaknejo nižje. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 

 

 

 

Zapisala:              Predsednica KS: 

Tina Brlogar                Sonja Kavalar 

            

 


