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KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.: 10-2/2014
Datum: 26.11.2014

ZAPISNIK
2. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je bila potekala v ponedeljek, 24. 11. 2014 ob 19.
uri v prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Klavdij Matjaž, Jožef Lavtižar, župan Janez Hrovat in Tina
Brlogar.
Opravičeno odsoten: Anja Mežik, Justin Mrak

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Pregled proračuna za leto 2015
4. Razno
Dnevni red so člani potrdili soglasno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila navzoče in se zahvalila županu za udeležbo
na seji. Povedala je, da so prejeli člani zapisnik zadnje seje po pošti in pozvala člane,
da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
Jožef Lavtižar je podal pripombo, da je na prvi seji opozoril na slabo izvedeno
asfaltiranje kolesarske ceste pri transformatorju- Benet Janezu, Rateče 156, kljub
reklamaciji je cesta slabo in nekvalitetno popravljena. Prosil je, da strokovne službe na
občini pojasnijo, kdo je na cesti opravljal nadzor?
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje se dopolni s predlagano pripombo. Člani so sprejeli zapisnik
soglasno.
Ad.2.
Gradivo za občinsko sejo je podrobneje predstavil župan občine Janez Hrovat.

OPPN Hlebanja, občina bo prispevala 6000,00 EUR za izpeljavo postopka
spremembe OPPN- širitev kmetije in dejavnosti na kmetiji, za katerega si prizadevajo
Hlebanjevi že vrsto let.
Sejnine, Komisija za MVVI je obravnavala in sprejela nekatere spremembe pravilnika
o plačah funkcionarjev. Župan je povedal, da se bodo sejnine članom sveta KS
povečale na 20 eur, sejnine predsednikov svetov KS se izenačijo s sejninami članov
Odborov. Občinskim svetnikom se sejnine znižajo za 20 %.
Dokapitalizacija Infrasport, družba ki jo sestavlja več družbenikov ( Hit Alpinea,
Občina Kr. Gora, Hotel Lek, TD Kranjska Gora,…) zaradi krize ne more več
zagotavljati iz rednega poslovanja, finančnih sredstev za poplačila upnikov in kreditov,
zato je predlagala odprodajo posameznih garažnih mest v kletnih prostorih stavbe.
Zaradi same prodaje je potrebno urediti etažno lastnino, saj so določene parcele na
katerih stoji garaža v lasti Občine Kranjska Gora. Zato mora Infrasport d.o.o. sprejeti
akt o etažni lastnini, ki bo podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Z vpisom pa bo možna
odprodaja posameznih garaž. Občina bo z nepremičninami v vrednosti 61.760,00 EUR
dokapitalizirala podjetje Infrasport d.o.o.
Odlok o oglaševanju in plakatiranju, župan je izpostavil probleme, s katerimi se
občina spopada zaradi Odloka.
Da bi določenim subjektom omogočili oglaševanje ( trenutno odlok tega ne dopušča),
mora občinski svet sprejeti strokovne podlage za postavljanje reklamnih panojev,
konkretno na severni strani dvorane Vitranc.
Sklep št.2.
Člani sveta KS so se seznanili s gradivom občinske seje.
Ad.3.
Člani sveta KS so prejeli po e- pošti Predlog proračuna za leto 2015, ki ga je sestavil
stari svet KS. Župan je izpostavil Vaško jedro, omenil je, da so mnenja krajanov
deljena, zato sveta KS Rateče-Planica sprejema naslednji
Sklep št.3.
Strokovne službe občine Kranjska Gora naj pripravijo dokumentacijo za vaško
jedro ( predlagamo, da se pripravita varianti ureditve vasi z in brez korita), KS
Rateče bo predloga predstavila na zboru krajanov.
Sklep št. 4
Svet KS Rateče-Planica predlaga občini Kranjska Gora, da na podlagi podanega
predloga sveta KS Rateče - Planica določi prioritete, glede na razpoložljiva
sredstva.

Ad.4.
Predsednica je omenila, da je prejela s strani podžupana občine nalogo, da svet KS
Rateče-Planica pripravi dolgoročni Plan cest za KS Rateče-Planica od 2016-2019.
Sonja Kavalar, Tina Brlogar in Klavdij Matjaž gredo v sredo ob 15.00 uri na teren,
pregledajo ceste in pripravijo predlog dolgoročni predlog investicij.
Člani sveta KS so prejeli po pošti predlog Statuta KS Rateče-Planica.
Jožef Lavtižar je izpostavil, da je statut pripravljen nestrokovno in bo nanj podal pisne
pripombe. Moti ga predvsem to, da se KS jemlje vse pristojnosti.
Tina Brlogar je povedala, da lahko svet KS na naslednjo sejo povabi pravnico,
pomembno pa je da člani pripravijo predlog oz. pripombe, ki bodo predlog razprave.
Predsednica je seznanila člane z dopisom SKB banke glede postavitve bankomata v
Ratečah.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar, tajnica KS
Predsednica:
Sonja Kavalar

