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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 21.06.2016

ZAPISNIK
15. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 20.06.2016 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. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Stanje projektov
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 gradivo za občinsko sejo. Člani so se
seznanili z 2. rebalansom proračuna za leto 2016.
Justin Mrak je izpostavil, da se glavnina denarja namenjana za KS Dovje Mojstrana,
kar je nesprejemljivo.
Lavtižar je postavil vprašanje, zakaj je bil iz proračuna izločen oporni zid mimo
cerkve. Predsednica je povedala, da je bilo to storjeno že v 1. rebalansu.
KS Rateče-Planica zahteva, da se dokonča pločnik mimo cerkve, za katerega je že
izdelana projektna dokumentacija (sneg in led iz obzidja padata na cesto in ogrožata
pešce-še posebej otroke na poti v šolo).
V nadaljevanju je Lavtižar pojasnil, da je bila parcela pri gasilnem domu na dražbi
prodana boljšemu ponudniku, predstavil je tudi ceno izdelave opornega zidu pri
gasilskem domu.

Člani so se v nadaljevanju seznanili tudi s preostalimi točkami v gradivu in sprejeli
naslednja sklepa
Sklep št. 2.
Svet KS Rateče-Planica se je seznanil z gradivom občinske seje.
Sklep št.3.
Svat KS Rateče-Planica je mnenja, da so sredstva v proračunu za leto 2016
(posebno v rebalansih) nesorazmerno deljena po krajevnih skupnostih.
Ad.3.
Tina Brlogar je pojasnila, da gradbena dela na cesti gasilni dom- magistralka potekajo
po planu, da dela vključujejo zamenjavo vseh inštalacij, ter da je rok za izvedbo del
10.7.2016.
Justin Mrak je opozoril na nivo cestišča mimo kapelice. Sprejet je bil dogovor, da se
opozori Moniko Lihteneger, ki si skupaj z Mrakom na terenu ogleda omenjen sporni
del.
Prenova avtobusne postaje v Ratečah bo izvedena v drugi polovici leta 2016,
predvidena je sanacija zamakanja meteorne vode za oporni zid in ureditev dela nove
asfaltne prevleke, cca 1/2 površine.
Člani so bili mnenja, da je taka sanacija le delna rešitev, saj je oporni zid v zelo slabem
stanju in je potreben korenite obnove.
Ad.4.
Predsednica je podala informacijo, da so na občini razgrnjeni Prostorsko ureditveni
pogoji, katere si lahko krajani ogledajo in podajo pripombe.
Lavtižarju je bilo pojasnjeno, da je prijavo v zvezi z vetrovnikom občina posredovala
na Medobčinski inšpektorat. Lavtižar z odgovorom ni bil zadovoljen, saj je po
njegovem mnenju naloga občine, da ščiti občane. Mir je ustavna pravica. Prav tako
občina nima z odlokom sprejetih mejnih vrednosti hrupa.
Tina Brlogar je člane seznanila tudi z dopisom Jureta Žerjava, glede ukrepov pri
sanaciji vetrovnika.
Klavdij Matjaž je opozoril na udarne jame na cesti na Danje.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.
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