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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 17.12.2014

ZAPISNIK
3. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je bila potekala v torek, 16.12. 2014 ob 18. uri v
prostorih KS Rateče- Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Klavdij Matjaž, Jožef Lavtižar, Anja Mežik, Justin Mrak,
Tina Brlogar

Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo - proračun 2015
3. Pripombe na Statut KS Rateče-Planica
4. Razno
Dnevni red so člani potrdili soglasno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila navzoče.
Člani so pregledali zapisnik zadnje seje sveta KS, na katerega je Tina Brlogar podala
pojasnilo, da si je skupaj s predstavniki Komunale Kranjska Gora, Elektra Gorenjske in
Občine Kranjska Gora ogledala sanacijo ceste mimo Janeza Beneta in ugotovili, da je
cestišče v sklopu reklamacije izvedeno korektno. Ugotovljeno je bilo, da je Elektro z
ostankom asfalta zakrpal popokan rob cestišča, zaradi česar je nastala sporna udarna
jama. Po dogovoru vseh navzočih zadeva sanirana v sklopu krpanja udarnih jam v letu
2015.
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje so člani potrdili soglasno.
Ad.2.
Člani so pregledali gradivo občinske seje.
Predsednica je izpostavila točko Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za
leto 2015, v katerem je tudi načrt razpolaganja z zemljišči. Gre za odprodajo zemljišča

v velikosti 21 m2, na naslovu Rateče 62, lastnika HERZ, Kovinsko predelovalno
podjetje d.d., ki delno posega na občinsko zemljišče.
KS Rateče-Planica ugotavlja, da parcela 1403/3 k.o. Rateče pomeni v naravi del
občinske ceste JP689025. Z odprodajo zemljišča bi prišlo do zoženja ceste in do težav
pri vzdrževanju ceste ( pluženje ). Krajevna skupnost je v preteklosti v podobnih
primerih že večkrat sprejela stališče, da se parcele ob občinskih cestah ne odprodajo
zato sprejema naslednji
Sklep št.2.
Svet KS Rateče-Planica ne soglaša s prodajo zemljišča na parc. št. 1403/3 k.o.
Rateče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
V nadaljevanju so se člani seznanili s predlogom proračuna za leto 2015. Predsednica
je prebrala sredstva namenjena za KS Rateče-Planica:
 Obnova Fasade na stavbi KS Rateče, 20.000,00 EUR
 Izgradnja ceste JP 689041 ( Rateče 9-4),
 Izdelava projektne dokumentacije in odkup zemljišč za tekaški most v Planici,
20.600,00 EUR
 Izdelava projektne dokumentacije za sanacijo opornega zidu na avtobusni
postaji, 20.000,00 EUR
 Nadaljevanje izgradnje športnega igrišča, 30.000,00 EUR
Člani sveta so se seznanili s predlogom proračuna in nanj podali nekaj pripomb. V
predlog je potrebno dodati:
 Dodatna sredstva na postavki Obnova fasade KS Rateče-Planice ( menimo,
da je postavka prenizko planirana, saj je potrebno vključiti v prenovo
fasade tudi zamenjavo okenskih polic, svetlobnih jaškov, obnova vhoda v
trgovino in ureditev okolice stavbe )
 Odkup zemljišč in priprava dokumentacije za izgradnjo pločnika za pešce
mimo cerkve ( pločnik je nujen zaradi varnosti pešcev v prometu)
 popravilo ceste JP 689011 ( gostišča Mojmir do križišča- cesta je v zelo
slabem stanju).
Svet KS Rateče je podal obenem tudi pripombo, da je bilo v preteklosti veliko sredstev
namenjenih za izdelavo projektnih dokumentacij, ki niso bile izvedene in s tem je
posledično kraj ostal brez dela sredstev ( konkretni gre za odkup zemljišč za izgradnjo
pločnika mimo cerkve in izdelavo projekta za sanacijo opornega zidu na Gradu). Z
vzroki, zakaj projekti niso bili izvedeni svet KS ni bil seznanjen.
Sklep št.3.
Člani sveta KS so se seznanili s gradivom občinske seje.

Sklep št.4.
Svet KS Rateče-Planica se je seznanil s predlogom proračuna za leto 2015. O
pripombah bodo člani razpravljali na korespondenčni dopisni seji.
Sklep sta bila soglasno sprejeta.
Ad.3.
Tina Brlogar je pojasnila, da je prejela od člana sveta KS, Jožefa Lavtižarja pripombe
na Statut KS Rateče-Planica. Statute bo pregledala tudi Statutarno pravna komisija in
jih uskladila s posamezno krajevno skupnostjo.
Ad.4.
Tina Brlogar je pojasnila, da se je obrnila na Gorenjsko banko, glede namestitve
bankomata v Ratečah. V dogovoru z vodjo podružnice v Kranjski Gori, Jano Hojnik se
pošlje dopis na Gorenjsko banko s strani občine in KS Rateče- Planica, dopis bo poslan
tudi s strani TD Rateče-Planica. Gorenjska banka je s problematiko že seznanila
pristojne.
Predsednica se je zahvalila članom za udeležbo in jih povabila na zaključno večerjo v
gostišče Žerjav.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar, tajnica KS
Predsednica:
Sonja Kavalar

