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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Št.:
Datum: 15.04.2015

ZAPISNIK
6. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v sredo 15.04.2015 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Anja Mežik, Justin Mrak, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar
Odsoten: Klavdij Matjaž
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Problematika v zvezi z naselitvijo beguncev na mejnem prehodu
4. Ceste
5. Razno
Člani so potrdili dnevni red soglasno.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče člane. V nadaljevanju je povedala, da so prejeli
člani zapisnik in vabilo zadnje seje zaradi kratkega roka po e pošti. Pozvala je člane, da
podajo morebitne pripombe na zapisnik.
Tina Brlogar je pojasnila, da kljub več pozivom še vedno ni prejela informacij glede
postavitve bančnega avtomata v Ratečah.
Člani so sprejeli
Sklep št. 1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno sprejme.
Ad.2.
Predsednica je predstavila gradivo občinske seje.
Podrobneje je predstavila predlog rebalansa proračuna in navedla dodatna sredstva, ki
so namenjena za Rateče. Predstavila je tudi ostale točke gradiva.
Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Predsednica Sonja Kavalar je izpostavila problematiko vzpostavitve prehodnega
begunskega centra na mejnem prehodu v Ratečah. Omenila je, da so se nanjo obrnili
prebivalci Bele Peči in jo prosili za pomoč.

O aktivnostih in problematiki je bil nemudoma obveščen tudi župan občine Kranjska
Gora, ki je stopil v kontakt z županom občine Trbiž g. Renatom Carlantoniom.
Zaradi kompleksnosti zadeve in zaradi pridobitve mnenja prebivalcev Rateč je sklical
župan zbor občanov za KS Rateče-Planica, ki bo v ponedeljek 20.04.2015 v dvorani
KS Rateče-Planica.
Zbor občanov bo potekal tudi v Fužinah, 17.4.2015 ob 18.00 uri, sklicatelj je župan
Trbiža, g. Carlantoni.
Jožef Lavtižar je predlagal, da strokovne službe občine Kranjska Gora pridobijo tudi
stališče države ( Ministrstva za notranje oz. zunanje zadeve), nenazadnje bo prehodni
center vplival tudi na življenje in lastnino Ratečanov, ki so obenem tudi dvolastniki, z
lastnino na italijanski strani.
Predsednica je na koncu predlagala
Sklep št. 3.
Strokovne službe občine Kranjska Gora naj vzpostavijo stik z državo
(Ministrstvom za notranje oz. zunanje zadeve), ki naj pristopi k reševanju
problematike vzpostavitve prehodnega centra za begunce na italijanski stran
mejnega prehoda.
Ad.4.
Tina Brlogar je članom predložila plan cest, ki ga je pripravila strokovna služba občine
Kranjska Gora.
Izpostavila je dopis Sandre Fertin, ki se želi preseliti v Rateče, vendar je dostop do hiše
št. 139 trenutno nemogoč. Glede omenjenega dopisa so člani sprejeli stališče na
dopisni seji in soglasno potrdili, da je potrebno ta del ceste urediti celoti. Predlagajo pa
občini, da začasno uredi dovoz in omogoči dostop do hiše 139.
Člani so podali na plan določene pripombe, pripombe se vpišejo v predlog, ta se pošlje
na občino.
Ad.5.
Čistilna akcija bo v soglasju s TD Rateče-Planica zaradi zelo slabe vremenske
napovedi prestavljena na 25.4.2015.
S strani občine Kranjska Gora smo bili seznanjeni, da so poslali na Društvo revmatikov
Slovenije( objekt v Tamarju) in na Ministrstvo za obrambo ( bivša kasarna na poti proti
Tromeji) dopis v katerem jih naprošajo na pobudo KS Rateče, da izvedejo nujna
vzdrževalna dela in okolico propadajočih objektov.
Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica:
Sonja Kavalar

