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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 30.03.2017

ZAPISNIK
20. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 15.05.2017 ob 19.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina Brlogar in
Odsoten: Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Projekti
3. Mokrišče Ledine
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica je predstavila zapisnik zadnje seje, ter pozvala člane, da podajo morebitne
pripombe na zapisnik.
Na zapisnik člani niso imeli pripomb in so sprejeli
Sklep št.2.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Pod točko dve so obravnavali člani izgradnjo ceste skozi Rateče. Tina Brlogar je
poslala članom tudi odgovor strokovne službe Občine Kranjska Gora.
Člani so bili enotnega mnenja, da poteka prenova ceste skozi Rateče prepočasi. Rok za
izvedbo je 90 dni, ki je po mnenju sveta KS neizvedljiv, glede na potek del. KS poziva
občino, da pospeši dela.
Predsednica je izpostavila, da se nanjo obračajo krajani v zvezi z ureditvijo tretoarjev
ob cesti. Želijo, da se tretoarje uredi v sklopu ceste. Tina Brlogar Moniko Lihteneger
opozori na želje krajanov, Monika Lihtenger pa ob naslednjem sestanku na gradbišču
obvesti predsednico, ki skliče lastnike ob cesti, da se dogovorijo o možnosti ureditve
tretoarjev, da bo izgled ulice enoten.

Člani sveta so se dogovorili tudi glede postavitve vodnjaka na vasi. Glede na
razpoložljiv slikovni material starih slik Rateč z vodnjaki, ki so v preteklosti že stali v
Ratečah, so se člani dogovorili, da se na vasi postavi pravokoten vodnjak, dimenzij cca
3m x 2,5 m. Vodnjak mora vsebovati pitno vodo. Člani so bili soglasni, da se okoli
vodnjaka uredi tudi klopi za obiskovalce, s čimer bo dobil vodnjak tudi funkcijo. Linije
vodnjaka morajo biti enostavne.
Na podlagi slik se pridobi ponudbe z izrisom, nato se izbere ustrezna ponudba.
Ad.3.
Klavdij Matjaž je izpostavil zasipanje Ledin in škodo, ki mu je bila povzročena na
parceli v Ledinah. Tina Brlogar je pojasnila, da sta si z Vesno Kunšič ogledali škodo in
zadevo prijavili pod naravne nesreče. V kolikor bodo sredstva odobrena, bo izpeljana
sanacija. Sanacijo pa bi v bodoče vključili pod evropski projekt Wettmann in s tega
vira poizkusili prodobiti sredstva za celostno ureditev Ledin.
Člani so prejeli tudi odgovor Urbana Ilca- Arso, da za leto 2017 ni namenjenih
sredstev za zgraditev prodnega zadrževalnika, za katerega je bil dosežen dogovor v
letu 2015, na sestanku s predstavnikom Arsa v Ratečah.
Ad.4.
Pod točko razno je predsednica izpostavila črte na avtobusni postaji. KS RatečePlanica je v preteklosti predlagala, da bi na avtobusni postaji uredili parkirišča, predlog
KS ni bil upoštevan.
Predsednica je podala predlog, da se parkirišče za osebne vozila uredi naknadno, ter da
se pusti za avtobuse max. 4 parkirišča.
Sonja Kavalar je pojasnila, da je klicala župnika in ga opozorila na sanacijo obzidja pri
cerkvi. KS pa napiše uradni dopis in opozori na nevarnost odpadanja materiala z
opornega zidu.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

