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

ZAPISNIK
7. seje sveta KS Rateče-Planica, ki je potekala v četrtek, 04.06.2015 ob 18.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Sonja Kavalar, Anja Mežik, Jožef Lavtižar, Klavdij Matjaž, Tina Brlogar
Opravičeno odsoten: Justin Mrak
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Oporni zid na Gradu
4. Stanje na področju podirajočih objektov na področju KS Rateče-Planicaodgovori
5. Poročilo o stanju projektov za leto 2015, ki so v fazi izdelave
6. 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 po e - pošti. Pozvala je člane, da podajo morebitne
pripombe na zapisnik.
Člani pripomb na zapisnik niso imeli in 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. Izpostavila je izgradnjo razgledne ploščadi na mejnem
prehodu.
Tina Brlogar je pojasnila, da bo po njenih informacijah narejena info točka, na kateri si
bodo lahko turisti ob vhodu v občino seznanili z znamenitostmi.
Jožef Lavtižar je izrazil dvome ali je smiselno postavljati tovrstne objekte, če bi lahko
ta sredstva vložili v druge projekte, kot so ceste, sociala,…

Sonja Kavalar je izpostavila, da se ji zdi smiselno vlagati v promocijo turizma, saj se
bo s prihodom gostov dvignila gospodarska rast in bo občina posledično prejela večji
delež sredstev za omenjene namene.
Predsednica je omenila, da bo potekal tehnični prevzem kanalizacije v Ratečah, v
sredo 10.6.2015.
Člani so pregledali tudi cenik plakatiranja, ki je po mnenju vseh navzočih občutno
previsok. Cene so nerealne, glede na cene tiska, ter na cene sosednjih občin!
Mnenje KS Rateče je, da mora Komunala Kranjska Gora pripraviti sprejemljivejše
cene storitev.
Sklep št.2.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje in podali mnenje glede cenika
Plakatiranja v občini Kranjska Gora.
Ad.3.
Predsednica je povedala, da je za prenovo opornega zidu na Gradu pridobljeno
gradbeno dovoljenje, ki ima veljavo dve leti, z možnostjo podaljšanja.
Jožef Lavtižar je izpostavil da je v preteklosti že zastavil vprašanje ali je oporni zid v
takem stanju zaradi slabe izvedbe oz. prenove spodnjega zidu na Žaljah, pa ni prejel
odgovora.
Člani sveta so bili enotnega mnenja, da so nastali v fazi pridobitve gradbenega
dovoljenja določeni stroški, zato je mnenje sveta KS Rateče-Planica, da se v prihodnjih
letih do preteka gradbenega dovoljenja zid prenovi.
Ad.4.
Tina Brlogar je pojasnila, da so bili člani seznanjeni z dopisom Ministrstva za obrambo
o prodaji bivše kasarne v Ratečah.
Predsednica pa, da so lastniki podirajočega objekta v Tamarju, Društvo revmatikov
Slovenije, ponudili objekt v odkup občini oz. AS Rateče, vendar ti nista zainteresirani
za odkup.
Ad.5.
Stanje na področju projektov je sledeče:
Športno igrišče - nadaljevalo se bo z deli ( izgradnjo manjše brunarice, komunalnih
vodov, ureditve manjšega igrišča za otoke, ter ureditvijo igrišča za odbojko na mivki).
Cesta v Kuke- razpis je zaključen, dela bodo izvedena v kratkem,
Fasada KS- poslan je bil ponoven poziv za oddajo ponudb, izbira in dela bodo stekla v
kratkem,
Oporni zid ( Benet Janez)- je v zaključni fazi, potrebna še namestitev ograje,
Parkirišča na meji- narejena je bila odmera, gradnja se bo začela v kratkem.

Pod točko razno je predsednica pojasnila, da je pripravila Polona P. Erlah dopis za
DRSC z opozorilom po ureditvi razmer ( krožišča ) na križišču v Ratečah. Dopis so
podpisali starši otrok, v želji zagotoviti varnost otrokom pri prečkanju magistralne
ceste.
Tina Brlogar je pojasnila, da je seznanila s problematiko tudi komandirja PP Kranjska
Gora, mu v vednost poslala vse dopise, ki jih je KS Rateče že pošiljala na DRSC in
odgovore, prejete z nasprotne strani, vse v pričakovanju, da policija podpre
prizadevanja KS Rateče po ureditvi razmer.
Sonja Kavalar je pojasnila, da bo nastopila v večerni oddaji Tarča, RTV SLO v kateri
bo predstavila problematiko naselitve beguncev v bivši stražarnici na meji v Ratečah.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
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