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ZAPISNIK
8. seje sveta KS Rateče- Planica, kije potekala v ponedeljek 21.09.2015 ob 19.00
prostorih KS Rateče-Planica.

Uri V

Prisotni: Kavalar Sonja, Anja Mežik, Jožef Lavtižar, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina
Brlogar, župan Janez Hrovat ( se je pridružil naknadno)

Dnevni red:
1. Pregled In potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Pregled projektov
4. Predlog proračuna za leto 2016
5. Dopisi kraj anov
6. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.

Ad.1.
Predsednica je pozvala člane na morebitne pripombe na zapisnik zadnje seje.
Mrak Justin je izpostavil nekaj Vprašanj, med drugim tudi vprašanje glede tehničnega
prevzema in dokončanja kanalizacije. Predsednica je pojasnila, da po njenih
informacijah kanalizacija za območje Rateč ni bila prevzeta.
V nadaljevanju je predsednica predlagala, da ostala vprašanja g. Mrak kasneje naslovi
na župana.
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Ad.2.
Predsednica je predstavila gradivo občinske seje. V gradivu je izpostavila in podala
določena pojasnila na:
1. Predlog rebalansa proračuna ( omenila je sredstva, kj so namenjena za Rateče)
2. Odlok o občinskih taksah
3. Odlok o plakatiranju
4. Pravilnik o sofinanciranju fasad
Člani so na koncu sprej eu

Sklep št.2.
Člani sveta KS Rateče-Planica so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Stanje projektov v Ratečah je podala Tina Brlogar na podlagi prejetega odgovora
Službe za gospodarske jayne službe in investicije.
V nadaljevanju je predsednica predlagala, da svet prvo obravnava 5. točko, dopisi
krajanov, saj se bo župan udeležil seje zaradi obveznosti nekoliko kasneje.

Ad.5.
Prejeli srno dva dopisa krajanov.
1. Sandra Fertin je poslala na KS Rateče dopis v zvezi z razširitvijo ceste v
Pristavo. Poleg dopisa je priložena tudi dokumentacija in cene izgradnje.
2. Jelka Kovačič pa je naslovila na KS dopis v zvezi z izgradnjo ceste proti
Trorneji, ki je bila v pianu za izgradnjo že v letu 2013. Poleg je priložila tudi
odgovor oddelka za okolje in prostor.
Mnenje sveta KS Ratečeje, da se pot v Jake ( Rateče 139) uredi.
Glede izgradnje ceste na tromejo je podala pojasnilo predsednica. Cesta je v lasti AS
Rateče- Planica ( cca. 200 lastnikov zemljišč) in jo po trenutni zakonodaji, kj ureja
Agrarne skupnosti ni možno statusno urediti. Gospe Kovačič se s strani KS poda
ustrezen odgovor.
Sklep št.3.
Člani so se seznanili z dopisoma.

Ad.4.
Člani sveta so prejeli predlog proračuna za leto 2016 ( v prilogi ). V predlogu
proračuna, ki bo poslan na občino Kranjska Gora se določijo prioritete za leto 2016.
1. Prenova ceste Šurc- rnagistralna cesta
2. Izgradnja in dokončanje pločnika mimo cerkve

Sklep št.4.
Svet KS Rateče Planica sprejme predlog proračuna za leto 2016 in ga pošije na
Občino Kranjska Gora.
V nadaljevanju je Župan podal pojasnila v zvezi z rebalansom proračuna za leto 2015
in izgradnjo razgledne ploščadi na mejnem prehodu. Clane je seznanil z idejno
zasnovo.

Odgovoril je tudi na vprašanja Mraka o izgradnji ceste v Kuke. Cesta je bila
preplaščena zaradi predhodnih vzdrževalnili del in bi bilo nesmotrno delati novo.
Lavtižar je izpostavil slabo izvedbo ograje na kolesarski poti mimo Benet Janeza,
predstavil je tudi slikovni material in predlagal županu, da občina poda reklamacijo.
Podal je tudi mnenje o razgledni ploščadi in o ostalih investicijah v kraju. Po njegovem
lnnenju je ideja dobra, vendar se mu zdi cesta v Pristavo bolj pomembna, tudi zaradi
situacije s katero se družina spopada.
Župan je pojasnil, da bo zagotovil sredstva za ureditev dovoza v Pristavi V viŠini
3000,00 eur. Omenil je tudi, cla je občina že sodelovala pri določeni pomoči za
omenj ene.
Lavtižarje zaprosil občino, cla pred gasilni dom V Ratečah nariše križ- prepovedano
parkiranje, saj imajo stalne težave z parkiranjem na intervenci jski poti.
Seja je bita zaključena ob 21 .00 uri.
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