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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Datum : 16.12.2015

ZAPISNIK
11. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 14.12.2015 ob 18.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Jožef Lavtižar, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Anja Mežik
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila vse navzoče. V nadaljevanju je predstavila
zapisnik zadnje seje in pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
Tina Brlogar je pojasnila, da je podala na inšpektorat prijavo zaradi objekta v Tamarju,
o čemer je obvestila tudi vodstvo Društva revmatikov Slovenije.
Prejeli smo tudi odzive na prijavo.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Predsednica je predstavila gradivo občinske seje.
Člani so se ustavili pri Strategiji razvoja turizma. Opozorili so tudi na napako v tabeli
št. 5, stran 13, kjer je navedeno, da imajo Rateče 1 gostišče, namesto 3 gostišča.

Z ostalim gradivom so se člani seznanili in sprejeli
Sklep št. 2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Justin Mrak je izpostavil sledeče zadeve:
1. Na železnici so bili odstranjeni WC – ji, ljudje opravljajo potrebo v ograjenem
prostoru.
2. Predlagal je, da se športno igrišče zaledeni in otrokom omogoči rekreacijo.
3. Zanimalo ga je zakaj ni tudi v Ratečah novoletnih hišic?
Tina Brlogar je povedala, da je glede problematike WC- jev že opozorila strokovno
službo, da je potrebno WC-je namestiti nazaj.
Predsednica je predlagala, da se predlog glede zaledenitve igrišča pošlje na ND
Rateče-Planica.
Novoletne hišice so stvar TD Rateče-Planica, ki predstavljajo določen strošek in
organizacijo. Na TD Rateče se pošlje pobuda!
Jožef Lavtižar je izpostavil izgradnjo vaškega jedra. Po njegovem mnenju je čas, da se
zadeva uredi. Predsednica je povedala, da vaškega jedra ni izpostavljala zaradi
različnih mnenj in pogledov.
Lavtižar je izpostavil, da je potrebno najti nek konsenz, saj je vaško jedro glavna tema
svetov KS že preko 10 let. Pripravi se idejna zasnova, saj je vaško jedro v Ratečah
najlepše v občini in ga je potrebno urediti.
Ponudil se je, da bo pripravil idejno zasnovo, ki bo nato predmet diskusije. Prosil je za
Geodetsko izmero vasi.
Predsednica se je na koncu zahvalila članom za sodelovanje in jih povabila na
zaključno večerjo v gostišče Šurc.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

