Rateče 22, 4283 Rateče-Planica
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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 8.11.2016

ZAPISNIK
17. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek, 07.11.2016 ob 19.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Jožef Lavtižar, Tina Brlogar
Odsotna: Kavalar Sonja,
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo ( proračun )
3. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Podpredsednica Anja Mežik je pozdravila vse navzoče in predstavila zapisnik zadnje
seje, ter pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
Justin Mrak je poudaril, da se mu ne zdi primerno, da se zadeve in informacije s sej
krajevne skupnosti širijo po celotni občini in da nato doživlja verbalne napade s strani
občanov, glede predlogov in pripomb, ki jih izreče na sejah KS.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je podpredsednica predlagala
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
V nadaljevanju so se člani ustavili pri predlogu proračuna za leto 2017,
podpredsednica je poudarila, da je povabila tudi župana, ki pa je zadržan zaradi zbora
občanov v Mojstrani.
Seznanili so se s proračunskimi postavkami in sredstvi namenjenimi za KS RatečePlanica, v planu za leto 2017 so predlagana sredstva za prenovo ceste in ureditev
kanalizacije v Bezuke in prenovo celotne trase ceste od gasilskega doma do stavbe
krajevne skupnosti, sredstva za nakup zemljišč za kolesarsko pot Planica, sredstva za
zatiranje komarjev, nakup noš za vrtec Rateče- TD Rateče-Planica,…

Jožef Lavtižar je podal mnenje, da ima občutek, da ima zagotovitev sredstev za
prenovo ceste skozi Rateče ( 300.000,00 EUR ) čisto političen namen, saj projekt na
koncu ne bo izveden in se bodo sredstva kot že neštetokrat porabila za druge namene.
Njegov predlog, ki je bil podprt tudi s strani vseh članov sveta KS Rateče je, da se
prvo prenovi vaško jedro in šele nato cesta skozi Rateče, saj je potrebno sanirati
celotno vaško jedro, ga znižati, urediti požarni bazen, zato bi bilo po mnenji
članov nesmiselno, da se začne s prenovo ceste pred ureditvijo vaškega jedra.
Justin Mrak je opozoril, da je potrebno v sklopu sanacije prenoviti tudi meteorno vodo,
javno razsvetljavo, vodovod in položiti kable za elektro priključek, da se ne bi
ponovno zgodilo kot se je letošnje leto, da elektro prekopava pred dvema letoma
asfaltirano ulico.
Člani so se v nadaljevanju seznanili tudi z ostalimi točkami občinske seje.
Sklep št.2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.4.
Tina Brlogar je v nadaljevanju prebrala dopisa prejeta s strani Rajka Puše in Varje
Butinar. V obeh dopisih se izpostavlja avtobusna postaja v Ratečah.
Rajko Puš v dopisu opozarja, da predlog sanacije opornega zidu ni vključen v proračun
za leto 2017 in poziva svet KS, da sprejme sklep, da se vključi sanacija opornega zidu
v proračun 2017 in s tem prepreči porušitev opornega zidu.
Varja Butinar in sosedje opozarjajo na neurejenost avtobusnega postajališča kot celote,
opozarjajo na slabo vzdrževan oporni zid, da na postaji ni WC- jev in šoferji
avtobusnih prevoznikov opravljajo potrebo kar pri eko otoku, zaradi neposredne
bližine vrtca bi bilo potrebno prostor urediti in o načrtih za prihodnost obvestiti tudi
sosede avtobusne postaje.
Svet KS Rateče-Planica je oba dopisa obravnaval in sprejel
Sklep št.3
Strokovne službe občine Kranjska Gora naj naročijo ustrezno strokovno mnenjemeritve o varnosti opornega zidu na avtobusni postaji Rateče.
Najde naj se ustrezna rešitev ( postavi prenosni WC ), vključi naj se tudi
avtoprevoznike ( v preteklosti so že plačevali najem parkirišč za avtobuse ) , da
pokrijejo stroške za postavitev WC-ja na avtobusni postaji.
Klavdij Matjaž je izpostavil poplavljanje Ledin in predlagal, da se ponovno pozove
Arso, da uredi prodni zadrževalnik in s tem prepreči dodatne nanose na področji Ledin.

Tina Brlogar je člane seznanila, da bo 16.11.2016 ob 18.00 uri zbor občanov za KS
Rateče-Planica.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Podpredsednica KS:
Anja Mežik

