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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.: 12-2/2014
Datum: 22.12.2014

ZAPISNIK
4. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 22.12.2014 ob 18.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Anja Mežik, Jožef Lavtižar, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina
Brlogar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Obravnava proračuna za leto 2015
3. Razno
Člani so potrdili dnevni red soglasno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na
zapisnik zadnje seje. Justin Mrak je opozoril na napačno navedbo številke cestnega
odseka v Kuke. V zapisniku zadnje seje je navedena napačna številka odseka ceste v
Kuke ( JP 689041), prava številka je JP 689042.
Sklep št. 1.
Zapisnik je bil s predlaganim popravkom soglasno sprejet.
Ad.2.
Na zadnji seji sveta so bile predlagane pripombe na predlog proračuna, vse pripombe
so podane tudi v besedilu, ki so ga prejeli člani v pisni obliki.
Predsednica je pojasnila, da se je glede predloga proračuna sestala z županom in ga
seznanila s pripombami sveta KS Rateče-Planica. Na sestanku sta se dogovorila, da se
v postavko 130223 OPORNI ZIDOVI, vključi poleg izdelave projekta za avtobusno
postajo tudi projekt izdelave dokumentacije in odkupa zemljišč za izgradnjo pločnika
za pešce mimo cerkve v Ratečah ( rebalans proračuna 23.04.2014, 10.000,00 eur).

Jožef Lavtižar je predložil projekt za izdelavo dokumentacije za rušenje Kavarnarjave
hiše. Povedal je, da so vložili predlog za pridobitev sredstev že preko Gasilske zveze
Kranjska Gora, vendar je župan odobril le polovico predlaganih sredstev. Člane je
seznanil tudi s stroški, ki jih je imelo društvo z urejanjem dokumentacije za odkup
Kavarnarjave hiše in predlagal KS Rateče- Planica, da poda predlog za dodelitev
dodatnih sredstev za rušenje in ureditev parcele. Po njegovi oceni gre za sredstva med
11.000,00 in 14.000,00 eur, ki jih društvo ne more zagotoviti.
Člani so se strinjali s podanimi pripombami na predlog proračuna in sprejeli
Sklep št. 2.
Predlog pripomb na proračun za leto 2015 se pošlje na občino v predlagani obliki.
Ad.3.
Justin Mrak je izpostavil izvajanje zimske službe v Ratečah oz. ga je zanimalo kdo jo
bo izvajal v zimski sezoni 2014/2015?
Tina Brlogar je pojasnila, da Primož Podlipnik s.p., ki jo je izvajal že zadnji dve leti.
Justin Mrak je povedal, da Podlipnik še nima sklenjene pogodbe s Komunalo, kar se
mu zdi skrajno nenavadno.
Jožef Lavtižar je izpostavil, da je pogovor o pogodbi v mesecu decembru skrajno
neresen, ter predlagal, da člani od Komunale Kranjska Gora prejmejo ustrezna
pojasnila v zvezi z zagotavljanjem zimske službe.
Predsednica je predlagala naslednji
Sklep št. 3.
Svet KS Rateče-Planica poziva Komunalo Kranjska Gora, da pojasni ali ima
sklenjeno pogodbo z izvajalcem zimske službe v Ratečah, Primožem Podlipnikom
s.p., ter kdaj je bila pogodba sklenjena.
Jožef Lavtižar je opozoril na neurejeno spletno stran KS Rateče-Planica, na njej ni
zapisnikov vseh sej KS Rateče-Planica.
Tina Brlogar je pojasnila, da KS Rateče-Planica nima svoje SS, temveč je v sklopu
občinske. Zapisniki se redno pošiljajo na občino, vendar niso nameščeni na spletno
stran. Takoj jutri bo poskrbela, da bodo nameščeni na SS in tako dostopni občanom.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja Kavalar

