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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 9.12.2016

ZAPISNIK
18. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v četrtek, 8.12.2016 ob 18.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Jožef Lavtižar, Tina
Brlogar
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.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila vse navzoče in prebrala zapisnik zadnje seje,
ter pozvala člane, da podajo morebitne pripombe na zapisnik.
Tina Brlogar se je članom sveta opravičila, saj jim je posredovala zapisnik zadnje seje
brez druge strani- napaka pri kopiranju. Predsednica je zato članom v nadaljevanju
prebrala manjkajoči del zapisnika. Na zapisnik člani niso imeli pripomb in so sprejeli
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.
Seznanili so se s proračunskimi postavkami in sredstvi namenjenimi KS RatečePlanica v letu 2017. Predsednica je izpostavila, da so namenjena za obnovo ceste skozi
Rateče dodatna sredstva, saj je bil upoštevan predlog KS, da se v sklopu prenove ceste
skozi Rateče uredi tudi vaško jedro. Omenila je tudi odziv krajanov na zboru krajanov,
ki so se z veliko večino navzočih odločili, da se v sklopu vaškega jedra uredi tudi
vodnjak.
Justin Mrak je ponovno opozoril, da je potrebno v sklopu sanacije prenoviti tudi
meteorno vodo, javno razsvetljavo, vodovod. Tina Brlogar je povedala, da je opozorila
župana in strokovno službo, da je požarni bazen v slabem stanju, ter da ga bo potrebno
sanirati.

Člani so se v nadaljevanju seznanili tudi s Planom razvoja in vzdrževanja občinskih
cest v letih od 2017-2020, na katerega niso imeli pripomb, zato so v nadaljevanju
sprejeli
Sklep št.2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje.
Sklep je bil soglasno sprejet
Sklep št.3.
Potrdi se plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017-2020.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Ad.4.
Pod točko razno so se člani seznanili z dopisom Urbana Ilca- Arso glede zgraditve
prodnega zadrževalnika.
Člani so izpostavili oranžna bivalna kontejnerja na kmetijskem zemljišču pod
smučiščem Macesnovc v Ratečah. Po mnenju članov kontejnerja ne sodita na
kmetijsko zemljišče, okolica kontejnerjev pa je zanemarjena. S strani KS je bila
podana telefonska prijava na inšpektorat.
Predsednica se je članom zahvalila za sodelovanje in jih povabila v gostišče Žerjav na
prednovoletno zaključno večerjo.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

