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ZAPISNIK 
 

Zbora krajanov KS Rateče-Planica, ki je potekal v četrtek 27. 11. 2015 ob 19.00 uri v 

prostorih KS Rateče-Planica 

 

Prisotni: 52 krajanov, župan Janez Hrovat, podžupana Blaž Knific in Bogdan Janša, 

Direktorica občinske uprave Vesna Okršlar, Direktorica Komunale Kranjska Gora 

Henrika Zupan, Egidija Košir Mrovlje 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Predstavitev delovanja KS Rateče-Planica 

2. Razvojni načrt KS Rateče-Planica 2016-2020 

3. Problematika razno 

 

Predlagan dnevni red so navzoči potrdili soglasno. 

 

Ad.1. 

Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila navzoče goste in krajane Rateč. 

Podala je kratko predstavitev dela sveta KS Rateče-Planica v zadnjem letu. Svet KS 

Rateče-Planica se je zavzemal za ureditev propadajočih objektov, za ponovno 

vzpostavitev bankomata, ukvarjal se je z begunsko problematiko, krožiščem v Planico. 

Sklican je bil sestanek z Arsom v zvezi z urejanjem hudournikov.  

Predsednica se je zahvalila Komunali Kranjska Gora ( gospodu Kosmaču) za pomoč 

pri urejanju ceste v Jake ter Brudar Jožetu za pomoč pri obnovi stavbe KS Rateče-

Planica.  

 

Ad.2. 

Župan je predstavil v nadaljevanju prvo leto mandata. Omenil je nižjo glavarino na 

prebivalca in vpliv na proračun. Velik del sredstev je namenila občina za investicijo v 

Ljudski dom, ki je bila zaključena pred kratkim, ter več vlaganj v turizem in 

kmetijstvo. V Kranjski Goro je pripeljal tudi nov turistični avtobus, ki je vozil že v 

poletni sezoni, v zimski pa bo služil kot ski bus. 

Omenil je tudi pripravo 8. sprememb PUP-a, ki jih je potrebno sprejeti zaradi 

nesprejetega OPPN ja, težave s kanalizacijo predvsem na področju Kranjske Gore in 

Mojstrane. 

Župan je nato predstavil investicije v KS Rateče-Planica v letih 2015 in 2016 
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Investicije v KS Rateče v letu 2015: 

 Prenova ceste v Kuke 

 Prenova tlaka na pokopališču 

 Odkup poti na vodohramu Planica 

 Ureditev parkirišč na mejnen prehodu v Ratečah 

 Ureditev javne razsvetljave od blokov proti pokopališču 

 Obnova opornega zidu in ograje na postaji 

 Obnova fasade na KS Rateče-Planica 

 Obnova športnega igrišča 

 Zatiranje komarjev ( mulčanje Ledin) 

 Vgraditev prečk za prehod smučarjev tekačev 

 Sredstva za kandidaturo Planica 2021 in za prireditev Polet junakov daljav 

 

Investicije v KS Rateče v letu 2016 

 Sredstva za izvedbo SP v smučarskih tekih  

 Polet Junakov daljav ( sredstva za izvedbo prireditve ) 

 Kandidatura za SP v smučarskih tekih v letu 2021 

 Obnova ceste od Šurca do magistralke 

 Obnova pločnika mimo cerkve 

 Razgledna info točka na meji 

 Osvetlitev športnega igrišča 

 Nakup projektorja in platna za KS Rateče 

 Zatiranje komarjev 

 

V nadaljevanju je predal župan besedo podžupanoma. 

 

Bogdan Janša je predstavil področje urejanja prostora. Pri pripravi 8. sprememb PUP 

čaka občina še na odločbo Ministrstva za okolje in prostor.  

OPPN so v zaključni fazi, največji problem pri OPPN so vplivi na okolje, občina leži v 

TNP, zato se pojavlja veliko ovir, potrebno je pridobiti veliko soglasij. Zato je vložila 

skupaj s še nekaterimi občinami tudi predlog za spremembo Zakona o TNP. 

 

Blaž Knific je predstavil delovanje na področju komunalnih zadev. Povedal je, da so 

bili skupaj z županom večkrat na Ministrstvu za promet, kjer so jim zagotovili prenovo 

ceste po dolini. 

Omenil je tudi, da namenja občina v letu 2016 10.000,00 eur za urejanje hudournikov. 

 

Ad.3. 

Po kratki predstavitvi je župan predal besedo krajanom. 

Jani Osvald se je zahvalil za postavitev javen razsvetljave. 

 

Jože Mertelj: opozoril je na nasipanje parcele na postaji in na dovoz na parcelo, ki je 

bil onemogočen z izgradnjo ograje na parceli. 



Prejel je tudi vabilo za ureditev lastništva ceste. Pojasnilo je podala gospa Košir 

Mrovlje. 

 

Vladimir Petrič: Predlagal je, da bi se namestilo na gostišče Žerjav zaradi večje 

preglednosti ob vključevanju na cesto ogledalo.  

Opozoril je na neurejanje hudournika Trebiža. 

Zanimalo ga je ali bo Elektro izvajal v Ratečah tudi v bodoče polaganje kablov v 

zemljo? Bo, vendar dela potekajo počasi, glede na razpoložljiva sredstva. 

 

Janez Benet: Nova ograja na postaji je po njegovem mnenju katastrofalna, problemi 

bodo tudi pri pluženju. Izgovori, da se ograja ni namestila na oporni zid, češ, da ta 

nima dovolj nosilnosti so po njegovem nesmiselni. 

Podžupan Knific je odgovoril, da ima ograja certifikat, ter da je taka zaradi varnosti. 

Lavtižar je izpostavil, da je svet KS Rateče prosil za dokumentacijo o ograji, ki je ni 

prejel, po njegovem je ograja narejena nekvalitetno. 

Župan je dodal, da ograja ni kvalitetna in da tudi sam ni zadovoljen z izvedbo, 

predlagal je, da se počaka zimo, ter da se bo ob morebitnih težavah ograja prestavi in 

prenovi v naslednjem letu. 

 

Janez Mežik je opozoril na smrad za potokom Kravnjak. Nekaj hiš še ni priklopljenih 

na kanalizacijski sistem in odplake spuščajo v potok Kravnjak iz katerega se vije 

neznosen smrad, obenem se vse izliva v Ledine. 

 

Slavko Cuznar : Zanimalo ga je, zakaj so zabojniki za odpadke čepirani in ali je 

namen tega tehtanje odpadkov?  Zakaj se z ločevanjem cene za uporabnika ne znižajo? 

Direktorica Komunale je pojasnila, da se čepirajo zaradi vzpostavitve katastra. 

Komunala trenutno nima namena tehtanja, ker je sistem predrag. Cene se ne znižujejo 

saj je namen ločevanja odpadkov predvsem ekološkega pomena, kar pa je za podjetje 

dražje, saj ima več stroškov z odvozom,ločevanjem,… 

 

Mertelj: Kaj je z zabojniki ki počijo?  

Zupanova je pojasnila, da je življenjska doba zabojnika 7 let, ti so stari 10 let. 

Zabojnik je strošek uporabnika. 

 

Vinko Šumi: Zanimalo ga je, ali so namenjena sredstva za obnovo zidu na avtobusni 

postaji v Ratečah. 

Župan je pojasnil da ne, da pa jih bo poizkusil zagotoviti z rebalansom  proračuna v 

letu 2016. 

 

Jože Brudar: V kakšno smer gre prenova vaškega jedra? 

Krajane je opozoril, da kupujejo v domači trgovini, da ne bo trgovec obupal in zaprl 

trgovino! 

Župan je pojasnil,da konsenza glede prenove vaškega jedra še ni. 

Glede trgovine pa je pozval krajane da podpirajo krajevnega trgovca, da pa se občina 

dogovarja z dvema večjima trgovskima verigama, da bi v Kranjski Gori zgradili 

manjši nakupovalni center. 



Anton Požar: Zanimalo ga je ali bo bodoče v planu prenova opornega zidu za Rutom, 

ki je kritičen! 

KS Rateče ima zid v planu za prenovo. Župan si bo ogledal zid na terenu. 

 

Jože Kavalar: Izpostavil je odprti sistem meteorne kanalizacije na njegovem vrtu. 

Podžupan je s problemom seznanjen, potrebno se je dogovoriti s sosedom, da bi se 

priključili na meteorni jašek na vasi.  

 

Župnik Janez Šimenc: Prejel je vabilo gospoda Mita Trefalta, da bi Ratečani 

sodelovali na cvetno nedeljo v Kamniku na prireditvi, kjer se bodo izdelovali 

velikonočne butare- prajklni. Taka prireditev je potekala že pred 10 leti in so Ratečani 

sodelovali, takrat pod vodstvom župnika Avsenika. 

Tina Brlogar je pojasnila, da sta z gospodom Trefaltom govorila in da bo TD Rateče –

Planica vzpostavilo stik z domačini, da bi se prireditve udeležili. Jani Osvald se je 

ponudil, da se prireditve udeleži. 

 

 

Zbor krajanov je bil zaključen ob 20.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:       Župan: 

Tina Brlogar                                                                                               Janez Hrovat 


