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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 06.09.2016

ZAPISNIK

16. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 05.09.2016 ob 19.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Anja Mežik, Tina Brlogar
Odsoten: Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Ureditev parkirišč v KS Rateče-Planica
3. Priprava predloga proračuna za leto 2016
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 so obravnavali člani sveta KS problematiko parkiranja v naselju Rateče
in uporabo javnih občinskih površin za gostinske namene.
Tina Brlogar je na zahtevo Jožefa Lavtižarja pridobila tudi podatke o plačilu občinskih
taks za posamezne gostinske objekte.
Člani so izpostavili, da so prejeli kar nekaj pripomb in pritožb na prometno ureditev v
Ratečah. Vozila so v naselju parkirana vsepovsod, velikokrat tudi tako, da je cesta v
celoti zaprta in neprevozna. Izpostavili so tudi aroganco določenih gostincev do
krajanov.

Svet KS Rateče zato sprejema:
Sklep št.2
V skladu z Odlokom o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora, Medobčinski
inšpektorat in redarstvo preveri skladnost objektov- gostinskih teras na občinskih
površinah, glede na vložene vloge gostinskih podjetij in izdane Odločbe s strani
Občine Kranjska Gora.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št. 3.
Občina Kranjska Gora zagotovi v letu 2017 sredstva za začetek urejanja
mirujočega prometa v Ratečah.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Člani so prejeli predlog proračuna za leto 2017. Predlog proračuna je sestavljen realno,
glede na potrebe kraja in se tak pošlje v obravnavo županu.
Sklep št. 4.
Predlog proračuna za leto 2017 se sprejme in se ga pošlje v obravnavo županu.
Ad.4.
Člani so bili mnenja, da se z ureditvijo avtobusnega postajališča počaka do naslednjega
leta, saj po mnenju KS Rateče-Planica 40.000,00 EUR ne zadostuje za ureditev
parkirišča v celoti. Predlagali so, da se teh 40.000,00 EUR letos nameni za izgradnjo
pločnika mimo cerkve.
Predlagali so tudi, da bi na naslednjo sejo povabili župana in sosede, da se pogovorimo
o celostni ureditvi avtobusnega postajališča, za katerega ureditev bi namenili sredstva v
proračunu za leto 2017.
Sklep št. 5
Sredstva, namenjena za ureditev postaje v letu 2016 naj se namenijo za ureditev
opornega zidu mimo cerkve ( 1. faze od farovža do Kopavnik Danice). Postaja pa
naj se uredi v letu 2017.
Tina Brlogar je pojasnila, da je gospa Polona P. Erlah poslala na KS Rateče dopis, v
katerem sprašuje kaj se dogaja na področju izgradnje krožišča v Ratečah.
Na dopis je bil Petrovičevi podan odgovor.
Klavdij Matjaž je predlagal, da bi se na Zapretu namestila zapornica, ker je preveč
prometa in je varnost vseh udeležencev ( pešcev, kolesarjev, in ostalih vozil) ogrožena.
Člani so predlagali tudi ureditev parkirišča na deponiji Suše(v kolikor se s tem strinja
tudi AS Rateče-Planica).

Justin Mrak je predlagal, da bi namestili na vasi t.i. ležeče policaje ( pri Kebru in pri
Babnjaku ) in s tem v tem delu umirili promet. Sporen je dostop do otroškega igrišča,
saj otroci pri Žerjavu prečkajo zelo nepregledni del ceste.
Predlagal je tudi, da se na njegovi parceli ( na križišču nasproti gostišča UH) ponovno
uredi asfaltna mulna, saj ob večjih nalivih teče voda na parcelo. Mulna je v preteklosti
že bila.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
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