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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 23.2.2015

ZAPISNIK

14. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v petek, 25.03.2016 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Jožef Lavtižar, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Anja Mežik, Tina
Brlogar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Projekt pločnik mimo cerkve
3. Pregled gradiva za občinsko sejo
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila vse navzoče in predstavila zapisnik zadnje
seje ter pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
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.
V nadaljevanju je predsednica predstavila projekt izgradnje pločnika mimo cerkve v
Ratečah. Člani sveta so prejeli po e pošti projekt in predračunsko vrednost izgradnje
pločnika po fazah.
Člani sveta so podali na projekt nekaj pripomb:
1. V popisi ni upoštevan avtohton kamen, ampak dražji neavtohton
2. Lesena ograja se odstrani, ker ni potrebna

3. Mulda za odvodnjavanje je speljana po nasprotni strani, mimo cerkve, kar po
mnenju sveta ni v redu, saj je potrebno upoštevati oporni zid cerkve, ki je v
zelo slabem stanju.
Po mnenju sveta KS Rateče-Planica je projekt predrag in je potrebno iskati ugodnejše
variante. Obenem svet KS predlaga občini, da upošteva dane pripombe k projektu.
Ad.3.
Člani sveta so se seznanili z gradivom občinske seje. Gradivo so pregledali in se
ustavili pri Rebalansu proračuna, ki predvideva za Rateče dodatna sredstva
1. za PGD Rateče, za nakup zemljišča s parc. št. 180/2 k.o. Rateče in ureditev
parkirišča v skupni višini 11.000,00 eur.
2. Predvidevajo se dodatna sredstva za prenovo opornega zidu na avtobusni postaji
v Ratečah, v višini 40.000,00 eur
3. Zagotovljena so dodatna sredstva za odkup zemljišč proti Planici, v višini
50.000,00 eur
4. Zagotovljena so dodatna sredstva za investicije v Zavetišče Tamar, v višini
5000,00 EUR
Člani so pregledali tudi točko 6. gradiva, ki predvideva komasacijo zemljišč na ožjem
območju OPPN pod Vitrancem.
Bili so enotnega mnenja, da bi bila pozidava tega območja nepremišljena. Območje je
strateško pomembno za Žičnice Kranjska Gora, obenem so na njem trenutno strateško
pomembna parkirišča za celotno območje Kranjske Gore.
Svet KS je mnenja, da občina nima dodelane vizije razvoja turizma, da so po
kazalnikih že trenutne kapacitete nezasedene v zadostni meri, zato dodatnih po mnenju
KS ne potrebujemo.
Člani sveta so na koncu podali mnenje, da se ne strinjajo s pozidavo omenjenega
območja, zaradi zgoraj navedenih dejstev.
Ad.4.
Pod točko razno ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

