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ZAPISNIK

Zbora občanov za KS Rateče- Planica, kije potekal v petek 3.11.2017 ob 18.00 uri v
dvorani KS Rateče-Planica.

Prisotni: 45 krajanov, župan Janez Hrovat, Blaž Knific- direktor Komunale Kranjska
Gora, podžupan Bogdan Janša, Sonja Kavalar- predsectnica KS Rateče-Planica, Egidija
Košir Mrovlj e- Občina Kranj ska Gora

Dnevni red:
• Pozdrav župana
• Pregled investicij v letu 2017
• Plan investicij za leto 2018
• Informacije, pobude

Dnevrii red je bil potrjen soglasno.
Zbor občanovje bil posnet na elektronski medij.

Ad.1.
Župan je pozdravil navzoče. Zahvalil seje društvom, kmetom in vsem prostovoljcem,
da skrbijo za urej cnost krajev v občini.

Občina je beležila v letu 2017 ponovno porast turizma, kar je razlog, da je občina že
vsa lcta nezadolžena in kar namerava župan obdržati tudi v bodoče. V letu 2017 je bil
odplačan tudi zadnji obrok kanalizacije.

Občina je prej ela v letu 2017 tudi nekaj uglednih nagrad, med drugim je svetovno znan
popotniški vodnik bondy Planet uvrstil Julijske Alpe na tretje mesto med desetimi
regijami, ki jih mora popotnik obiskati v letu 2018. To je tudi priložnost za bodoči
razvoj turizma.

Seveda se ves dobiček iz naslova turizma namenja za dvig kvalitete bivanja krajanov
in obiskovalcev. Ohranjajo se standardi na področju kulture, sociale, šolstva Za



šolarje od 6 do 15 let, se bodo na novo v letu 2017/2018 subvencionirale brezplačne
smučarske vozovnice.
Župan je omenil tudi pomanjkanje delovnega kadra. Turizem Kranjska Goraje naredil
hitro analizo, v kateri so ugotovili, da je v občini potreba po zaposlitvi 80 oseb.

Ad.2.
V nadaljevanju je župan predstavil zaključene projekte, kj jih je občina v letu 2017
izvedla v KS Rateče- Planica:

• Prenova ceste od gasilnega doma do vrtca Rateče,
• Prenova ceste v Gaso,
• Namestitev vaškega konta
• Odkup zemljišč za kolesarsko pot Planica ( preostalih 70%)
• Zatiranje komarjev
• Nakup noš za otroke
• ND Rateče-Planica ( ureditev brunarice na igrišču)
• Ostale manjše investicije

Ad.3.
Za leto 2018 so planirana sredstva za:

• Prenovo ceste in ureditev hodnika za pešce mimo Jalovca
• Obnovo ceste v Bezuke (kanalizacija, voda, meteorna, JR)
• Zatiranje komarjev
• Popravilo mostu pri pokopališču
• Sanacija hudournika pri Poldiju (naravne nesreče)
• Čebelarsko pot Rateče
• Odkup zemljišč mimo Ledin ( izgradnja pešpoti in razgledne ploščadi)

V nadaljevanjuje predal besedo podžupanu Občine Kranjska Gora.

Bogdan Janša seje zahvalil krajanom za potrpljenje pri prenovi ceste skozi Rateče.
Na kratko je predstavil v kateri fazi je obč inski OPPN. Trenutno potekajo usklajevanja
z Arsom glede vodne študije in Ministrstvom za kulturo glede zaščite vaškihjeder.

Željaje, da bi bil spomladi OPPN razgmjen in vjavni obravnavi.

Ad.4.
Župan je povabil k besedi navzoče krajane.

Milan Požarje vprašal zakaj se ne prenovi oporni zid na Žaljah, gradbeno dovoljenjeje
že pridobljeno? Sonja Kavalarje odgovorila, daje bilo tudi že podaljšano.
Alojz Kopavnik je predlagal, da se oporni zid prenovi tako, da se pred obstoječega
postavi nov zid, tako bo po njegovem nmenju najvarneje in najugodnejše.
Zupan je predlagal, da se dobijo na terenu Knifk, Požar, Kopavnik in Tadej Jeršič ter
najdejo ustrezno rešitev za prenovo opornega zidu.



Vladimir Petrič je vprašal zakaj del ceste mimo Rogar Mitja še ni asfaltiran. Knifk je
pojasnil, daje izdal ZVKD zahtevo po izkopavanjih, ker gre za zaščiteno vaškojedro.
Dogovorili so se, da bodo izkopavanja opravili na tem delu. V naslednjem tednu bo
občina ta del uredila in asfaltirala, nameščena bo tudi nova linijska rešetka, kj bo
ustavila vodo iz Zalij, kj je v preteklosti že zalila gostišče Zerjav in hišo Benetovih.

Alojzij Volc je pohvalil prenovo vasi in izpostavil, da so na Žaljah dejansko vgrajene
premajhne cevi in ob nalivih iz njih voda vre in poplavlja.

Martina Kavalar je opozorila, da jaški in rešetke za meteorno vodo po vasi niso
ociščeni.

Milan Požar je postavil vprašanje au občina razmišlja, da bi občanom debrna vmila
preko subvencij, denimo komunalnih storitev, prihodek iz naslova turizma. Požar poda
tudi prirnerjavo med življenjem na Jesenicah in v Ratečah (v smislu višjih stroškov, ki
so jih krajani občine Kranjska Gora deležni na račun turizma, cenami v trgovinah,
komunalnih storitev,... ). Župan je omenil grehe iz pretekbosti, predvsem s področja
izgradnje kanalizacijskega sistema, ki jih občina plačuje in se tudi poznajo na
položnicah občanov.

Jožef Lavtižar se je zahvalil za izgradnjo požarnega bazena na vasi. Omenil je, da je
požarna zaščita s tem ustrezna. Opozoril je tudi na popravilo jaškov na novi cesti skozi
Rateče.

Janez Mežik je vprašal kdo je izdal dovoljenje za označitev kolesarskih poti na
področju tromeje. Opozoril je, da kolesarji divjajo po cesti in privatnih zemljiščih, kar
je nevamo, predvsem ob srečanju z vozili.

Janez Cuznarje postavil vprašanje zakaj je potrebno na Ledinah namestiti lesene pilote
in lesen most, po njegovem bi lahko ta del nasuli. Zupanje odgovoril, daje to zahteva
naravovarstvenikov, obenem bo brv-pešpot urejena tudi kot razgledna točka za
opazovanje favne in flore v Ledinah.

Alojz Kopavnik je vprašal ali Komunala Kranjska Gora res zaračunava Občini
Kranjska Gora vodo iz vodnjaka. Župan je odgovoril, da res. Blaž Knific je povedal,
da je Komunala Kranjska Gora podvržena tudi zakonorn in inšpekcijskim službam, v
skladu s katerimi mora opravljati svoje debo.

Janez Mežik je opozoril na divje odlagališče na tromeji. Knifk je obljubil, da se bo
stanje preverilo na terenu in odlagališče saniralo.

Anton Rogarje prosil, da se na cesti na Danje zasujejo luknje.

Vida Mrak je vprašala kje je avtobusna postaja? Začasna avtobusna postaja je na
krožišču.



Na koncu se je župan zahvalit vsem kraj anom za udeležbo in zaklj učil zbor občanov ob
19.55 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Župan:


