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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Datum : 13.12.2017

ZAPISNIK
24. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 11.12.2017 ob 18.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Justin Mrak, Jožef Lavtižar, Anja Mežik, in Tina Brlogar
Odsotni: Klavdij Matjaž
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče člane sveta KS Rateče-Planica. Zapisnik so prejeli
člani po e -pošti.
Justin Mrak je vprašal kaj je z ogledalom pri gostilni Žerjav. Tina Brlogar je pojasnila,
da so ob prenovi ceste umaknili drog za javno razsvetljavo, ogledalo pa montirali na
drog uličnega sistema. Komunala je s tem seznanjena, ogledalo je potrebno namestiti
na nov drog, ker sedaj ne služi namenu ( je prenizko nameščen in obrnjen proti
muzeju).
Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo, zato je predsednica predlagala
Sklep št. 1
Zapisnik se potrdi. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Predsednica je preletela gradivo občinske seje, predvsem proračun za leto 2018. Člane
je seznanila s proračunom za leto 2018.
Sklep št. 2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.3.
Pod točko razno je predsednica povedala, da so odzivi krajanov in občanov glede
ureditve krožišča v Ratečah različni, predvsem pa se večina ljudi nagiba, da bi bile v
krožišču vseeno skakalnice, saj je Planica blagovna znamka, znana v svetu.
Tudi sama se strinja, da so skakalnice svetovno prepoznane in bi spadale na krožišče.
Tina Brlogar je izpostavila, da bi bilo Jalovec dejansko težko prenesti v krožišče, saj je
silhueto Jalovca specifična in bi jo bilo težko umestiti v krožišče.
Člani sveta so se dogovorili, da do naslednje seje počakajo z odločitvijo, da se zadeva
malo umiri in premisli. V tem času se pridobi še kakšno idejno zasnovo.
Na seji je bilo izpostavljeno, da se pri apartmajih Pod Ponco odlaga sneg iz njihovih
parkirišč na občinsko cesto, ki je zato večkrat tudi neprevozna. Lastnika se pokliče in
opozori, da morajo sneg odlagati na svoje zemljišče.
Po mnenju članov je prehod za pešce pri vrtcu nevaren in nefunkcionalen, saj je
preblizu nepreglednega ovinka.
Svet KS je v preteklosti opozarjal in predlagal, da se prehod za pešce vriše pri trgovini,
ker otroci prečkajo cesto pri trgovini in ne pri vrtcu.
KS Rateče-Planica opaža, da se v Ratečah začne plužiti prepozno, zato zahteva od
Komunale Kranjska Gora, da prepusti kooperantu odločitev, da sam preceni kdaj je
primeren trenutek za pričetek pluženja.
Po mnenju sveta KS so Rateče glede snežnih padavin specifika in se jih ne da
primerjati z ostalimi kraji v občini.
Predsednica se je na koncu zahvalila članom za sodelovanje v letu 2017 in jih povabila
na zaključno večerjo v gostišče Ponca.

Seja je bila zaključena ob 18.55. uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

