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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Datum : 17.11.2016

ZAPISNIK
Zbora občanov za KS Rateče- Planica, ki je potekal v sredo 16.11.2016 ob 18.00 uri v
dvorani KS Rateče-Planica.
Prisotni: 46 krajanov, župan Janez Hrovat, podžupan Blaž Knific,podžupan Bogdan
Janša, Sonja Kavalar- predsednica KS Rateče-Planica, Vesna Okršlar- direktorica
občinske uprave, Henrika Zupan- direktorica Komunale Kranjska Gora
Dnevni red:
 Predstavitev delovanja krajevne skupnosti
 Razvojni načrt krajevne skupnosti
 Problematika razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Zbor občanov je bil posnet na elektronski medij.
Ad.1.
Župan je pozdravil navzoče in izpostavil, da je ponosen na urejenost krajev v dolini.
Zahvalil se je društvom in vsem prostovoljcem, ki skrbijo za urejanje.
V nadaljevanju je izpostavil Planico in prispevek Nordijskega centra k povečanju
obiska v celotni občini. Povedal je, da se je občina dogovorila z lastniki zemljišč za
izgradnjo kolesarske poti od Ledin do Planice.
Zahvalil se je tudi kmetom, da skrbijo za urejenost krajine in izgled podobe občine.
V nadaljevanju je predstavil zaključene projekte in sredstva, ki jih je občina v letu
2016 namenila za ureditev KS Rateče in so bila v letu 2016 sledeča:
 Kandidatura za izvedbo SP v Planici 20.000,00 EUR
 Prenova ceste od magistralke do Šurca 125.387,00 EUR
 V sklopu državnih sredstev se ureja gozdna cesta Rateče-Poljana ( sanacija
zalednih voda ), vrednost 36.565,00 EUR, strošek občine se predvideva na
10.000,00 EUR
 Odkup zemljišča za kolesarsko pot Planica ( 30% cca 50.000,00 EUR )






Zatiranje komarjev in mulčenje Ledin 6.000,00 EUR
Obnova freske pri Šurcu 891,00 EUR
ND Rateče-Planica 10.000,00 EUR
Ostale manjše investicije

Ad.2.
V planu za leto 2017 so planirana sredstva za:
Vzdrževanje stavbe v Tamarju 5.000,00 EUR
Obnovo ceste v Bezuke ( kanalizacija, voda, meteorna) 95.000,00 EUR
Odkupi zemljišč za izgradnjo kolesarske poti v Planico ( 70% ) 80.000,00 EUR
Ureditev mostu na tekaški progi 16.500,00 EUR
Obnova ceste od gasilnega doma do KS Rateče 312.000,00 EUR
Nakup narodnih noš za otroke 2.600,00 EUR
Zatiranje komarjev 5.000,00 EUR
V nadaljevanju je predal župan besedo obema podžupanoma.
Bogdan Janša se je zahvalil lastnikom za prodajo zemljišč za kolesarsko pot Planica.
Na kratko je predstavil v kateri fazi je občinski OPPN, ki naj bi bil razgrnjen poleti
2017.
V nadaljevanju je izpostavil problematiko pridobivanja soglasij, s katero se občina
srečuje že vrsto let, saj velik del občine leži v Triglavskem narodnem parku, zato je
omejitev Zakon o TNP.
Problemi so pri vodah, vodna študija uvršča velik del zemljišč v 1. poplavno območje,
zato je zelo težko dobiti ustrezna soglasja.
Blaž Knific je povedal, da je občina prevzela v upravljanje s 1.7. kanalizacijski sistem,
da so bile na zadnji občinski seji sprejete nove, nižje cene storitev.
Narejena je bila revizija kanalizacijskega sistema, sledi 4 letni plan obnove in
novogradnje kanalizacijskega sistema.
Izpostavil je, da je občina namenila kar nekaj sredstev za reševanje zalednih voda.
V letu 2016 je bilo uspešno sodelovanje tudi z Ministrstvom za infrastrukturo glede
preplastitve ceste v dolino.
Župan se je zahvalil za poročilo obema podžupanoma in predla besedo krajanom, pred
tem pa še poudaril, da bo v sklopu prenove ceste skozi vas, občina prenovila tudi vaško
jedro, zato je strokovna služba pripravila tudi anketo ali se krajani strinjajo s ponovno
postavitvijo korita na vasi.
Tina Brlogar je predstavila idejno zasnovo projekta prenove ceste skozi vas, z
vrisanimi parkirišči in vodnjakom. Poudarila je, da bo širina ceste 5 m, projektant je
upošteval velikost parkirišč 2,5 m x 5 m, kar je standard in po tej zasnovi bi lahko
uvrstili v vaško jedro 10 parkirišč. Predstavljen je tudi predlog brez parkirišč, z
vrisanimi granitnimi mulnami.
Borut Tempfer je izpostavil, da je po projektu parkirišč občutno premalo.

Jožef Lavtižar je poudaril, da je ureditev vaškega jedra nujna zaradi samega izgleda
vasi, da bi primerno uvrščen vodnjak lahko služil tudi za oder za prireditve. Poudaril
je, da se moramo krajani sami odločiti ali želimo urejeno vaško jedro ali ne.
Ivica Dolžan je postavila vprašanje ali se bo v sklopu prenove ceste za Kravnjakom
urejal tudi vodovod? Odgovor je, da se prenovi poleg kanalizacije tudi vodovod, tam
kjer je napeljava slaba.
Joža Brudar je omenil slike korit, ki so bile prikazane na projekciji, zadnje korito se je
odstranilo okoli leta 1960, prav zaradi napredka- potreb po parkiriščih. Vodnjak se
lahko umesti tudi nad požarni bazen. Vprašati pa se moramo ali želimo ohraniti izgled
in vedute vasi.
Joža Brudar -predsednik AS Rateče je povedal, da je AS prejela od občine že predlog
za prodajo zemljišča ob dvolastniški cesti. AS bo imela v začetku leta 2017 občni zbor,
na katerega bo uvrstila tudi prodajo zemljišč. Apelira na občino, da pošlje seznam
zemljišč, ki jih želi urediti.
Anton Petrič je izpostavil neurejeno parkiranje v vasi in poudaril, da v viških sezone
kmetje ne morejo priti na določenih delih vasi mimo parkiranih vozil, zanimalo ga je
ali gostilne plačujejo parkirišča? Župan je odgovoril, da je bila ta problematika
izpostavljena s strani KS Rateče-Planica, da se del že ureja in da gostilne plačujejo
nadomestilo za uporabo javnih površin.
Izpostavil je tudi neurejeno lastništvo med agrarno skupnostjo in občino.
Danica Butinar je za urejeno vaško jedro.
Opozorila je na zaraščenost potoka Kravnjak.
Borut Tempfer je izpostavil urejanje električne napeljave s strani Elektra Gorenjska.
Poudaril je, da mora občina vztrajati, da elektro vgradi v vsako novozgrajeno cesto
cevi za elektriko, da se prepreči prekopavanje novih cest.
Milan Požar je postavil vprašanje, kaj je z obnovo opornega zidu na Gradu, gradbeno
dovoljenje poteče marca prihodnje leto. Župan odgovarja, da sredstev v planu ni, da se
bo gradbeno dovoljene podaljšalo.
Mežik Jože je dal pripombe na delo izvajalca Pavčnika, ki ureja usedalnik pri Požarju.
Moti ga, da se vozi v vasi z velikimi kamioni in uničuje ceste in jaške.
Jože Rožič je izpostavil, da samo krajani Ratečah lahko odločajo o investicijah v kraju,
ne glede na interese prišlekov in gospodarstva.
Izpostavi tudi polovičarstvo pri urejanju ceste v Tamar, po njegovem mnenju bi morala
občina urejati cesto v Tamar celovito, saj po trenutnih razmerah v Tamar ne morejo

obiskovalci prelepe doline Planice, saj je cesta zaprta. Pereča stvar v Tamarju je tudi
podirajoče poslopje Društva revmatikov Slovenije, prosi občino za ureditev.
Župan odgovori, da sta turizem in kmetijstvo poglavitni panogi v občini, da je trend
zapiranja alpskih dolin, v Tamarju pa vidi lastnika podirajočega objekta v lasti društva
Revmatikov Slovenije Agrarno skupnost, ki je tudi lastnica doma.
Tempfer Borut izpostavi še oporni zid pri cerkvi, cerkev je potrebno pisno obvestiti, da
se zid podira in ogroža pešce.
Opozori tudi na nezavarovan potok ob dvolastniški cesti pred novozgrajenim
parkiriščem na meji. Potok je nezaščiten in lahko vanj pade kakšen otrok.
Na koncu se je župan zahvalil vsem krajanom za udeležbo in zaključil zbor občanov ob
20.30 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar
Župan:
Janez Hrovat

