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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 17.2.2015

ZAPISNIK
5. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v ponedeljek 16.02.2015 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Vesna Okršlar ,
Tina Brlogar
Odsoten: Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Proračun za leto 2015
3. Bankomat v Ratečah - lokacija
4. Podirajoči objekti na področju KS Rateče-Planica
5. Proslava ob 70. obletnica NOB - prošnja ga. Mirtič
6. Razno
Člani so potrdili dnevni red soglasno.
Seja je bila posneta na elektronski medij.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče, še posebej novo direktorico občinske uprave,
Vesno Okršlar in se ji zahvalila za obisk.
V nadaljevanju je povedala, da so prejeli člani zapisnik zadnje seje poleg vabila, in jih
pozvala, da podajo morebitne pripombe na zapisnik. Ker pripomb ni bilo so sprejeli
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno sprejme.
Ad.2.
Predsednica je članom pojasnila, da je sklicala to sejo po občinski seji, saj je menila, da
seja pred tem ni potrebna.
Preletela je sprejete proračunske postavke za Rateče in poudarila, da se ji zdi proračun
dober, da je za Rateče namenjenih dovolj sredstev, če jih bomo znali izkoristiti.
Opozorila je na postavko izdelava projektov Rateče, kjer piše, da bodo sredstva
namenjena deloma tudi za širitev ceste mimo cerkve.

Tina Brlogar preveri v finančni službi ali je dikcija prava, glede na to da gre za odkup
zemljišča za izgradnjo pločnika za pešce in ali bi bilo potrebno obrazložitev pri
rebalansu dopolniti?
Justin Mrak je prosil, da se v bodoče sklicuje seje pred občinsko sejo.
Ad.3.
Tina Brlogar je pojasnila, da so opravili v petek s predstavniki Gorenjske banke oglede
možnih lokacij za postavitev bankomata v Ratečah. Glede na slišano je GB v interesu,
da je bankomat lociran na lokaciji, kjer je največ prometa. Po mnenju KS in TD je taka
lokacija na Petrolu. V interesu kraja je, da je bankomat lociran na mestu, kjer bo za
krajane in obiskovalce najbolj dostopen.
Ad.4.
Predsednica je izpostavila, da imamo v Ratečah dva podirajoča objekta, enega v
Tamarju ( lastnik društvo revmatikov) in enega v Ratečah ( lastnik Ministrstvo za
obrambo), ki bi jih bilo potrebno odstraniti, saj kazita okolico. Direktorica je
predlagala, da se pristojne službe na občini seznani z omenjenima stavbama in da se z
dopisom pozove lastnika, da uredita omenjeni nepremičnini.
Ad.5.
Predsednica je seznanila člane z dopisom Društva za vrednote NOB, ki namerava ob
70. obletnici NOB, 8. maja organizirati na trgu v Kranjski Gori proslavo v počastitev
obletnice. Ob tem prosijo vse krajevne skupnosti, da bi sodelovale na proslavi s
prostovoljnim vložkom. 23.2.2015 je sklican tudi sestanek, ki se ga udeleži
podpredsednica Anja Mežik.
Ad.6.
Predsednica je vprašala direktorico ali ima župan v planu sklicati zbore občanov? Sklic
ni v planu.
Vaško jedro v Ratečah je pereča tema že nekaj let, obstajajo tudi načrti za izgradnjo le
tega. Direktorica je predlagala, da se pozove Odbor za prostorsko planiranje, da
pripravi glede na obstoječe predloge ( izrise vodnjaka, program CRPOV) skupaj z
arhitekti variantne rešitve za ureditev Vaškega jedra v Ratečah.
Danes ob 17.00 uri je potekal sestanek glede organizacije prireditve ob podelitvi
štartnih številk za ekipno tekmovanje v poletih Planica 2015, ki bo izvedeno v
Ratečah, v petek 20.3.2015. Predsednica je prosila vse navzoče za pomoč pri izvedbi
prireditve, pomoč je obljubil tudi župan.
Predsednica je predlagala, da se pošlje na DRSC ponovno dopis, da bi pustili po
prireditvi v Planici poizkusno nameščeno plastično krožno križišče. Te dogovori so že
potekali v preteklih letih, pa zaradi zamenjave v vrhu DRSC takrat niso bili realizirani.
Krožno križišče bi zagotovilo večjo varnost za udeležence v prometu in omejilo hitrost
prometa v tem delu.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja Kavalar

