Rateče 22, 4283 Rateče-Planica
tel.: 04-587 60 41, fax.:04-587 60 41
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail:ksratece@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 8.9.2017

ZAPISNIK
22. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v petek 8.9.2017 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Justin Mrak, Jožef Lavtižar in Tina Brlogar
Odsotni: Anja Mežik, Klavdij Matjaž
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Priprava proračuna za leto 2018- predlog
4. Razno ( dopisi)
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče člane sveta KS Rateče-Planica.
Zapisnik so prejeli člani po e pošti. Na zapisnik je postavil Justin Mrak vprašanje kaj
je s parkirišči na avtobusni postaji. Tina Brlogar je pojasnila, da je s strani občine
naročen projekt za umestitev parkirišč na avtobusni postaji.
Sklep št. 1
Zapisnik se potrdi. Sklep je bil prejet soglasno.
Ad.2.
Predsednica je preletela gradivo občinske seje. Člani so se z gradivom seznanili.
Predsednica je izpostavila 4. točko gradiva, v kateri ravnatelj OŠ Josipa Vandota
izpostavlja ureditev WC-jev v vrtcu Kranjska Gora. Predsednico KS moti, da se pri
gradnji ne vključi zaposlenih, potem pa pride do anomalij in dodatnih stroškov. Projekt
je bil slabo načrtovan v Kranjski Gori in Ratečah. V Ratečah pridejo starši po otroke v
vrtec in ob vstopu vsak lahko vidi otroka na wc-ju. Stranišča so odprta in umeščena ob
vhodu.
Člani so se podrobneje seznanili tudi z 8. točko gradiva, Poročilom o stanju gozdov
zaradi lubadarja in predstavitev ukrepov za odpravo posledic.

Sklep št. 2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Člani so prejeli predlog proračuna za leto 2018. Proračun so razdelili na 5 glavnih
točk:
1. Asfaltiranje ceste v Bezuke in ureditev JS, meteorne in fekalne kanalizacije in
vodovoda
2. Obnova ceste v Gaso in prenova mostu pri pokopališču ( most je lesen in zelo
dotrajan).
3. Izgradnja žarnega zidu na pokopališču.
4. Oporni zidovi ( naročilo geoloških raziskav za oporni zid za Rutom, na postali
in na Gradu).
5. Zamenjava lesene dotrajane ograje ( od Arha Rateče 113 a do Kodrič Nade
Rateče 107).
Predlog proračuna KS Rateče-Planica se pošlje v obravnavo županu.
Poleg tega se županu predlaga, da se v Ratečah uredijo parkirišča ( plačljiva).
Svet KS Rateče-Planica predlaga županu, da skliče sestanek v zvezi z urejanjem
hudournikov in najdejo ustrezno rešitev.
Predlog proračuna je priloga zapisniku.
Sklep št.3.
Sprejme se predlog proračuna za leto 2018, ki se ga pošlje županu.
Ad4.
Člani so se seznanili z:
1. Dopisom Jožefa Brudarja
• Brudar opozarja na vgraditev cevi za odvajanje meteorne vode v krožišču.
• Brudar je proti namestitvi prečne rešetke za odvajanje padavinske vode na
Žaljah. Rešitev glede ureditve vode navaja v dopisu.
1. Dopisom Igorja in Nevenke Ahčan
• Opozarjata na skrivljeno in odstranjeno rešetko nad asfaltom proti tromeji;
• Pri montaži zaščitne ograje je bila poškodovana vodovodna cev- kljub
opozorilom;
• Opozarjata na poškodbe na asfaltu, ki so posledica vožje težkih tovornjakov,
GG Bled- odvoz lesa in Gorenjska gradbena družba- obnova ceste v Ratečah.
2. Dopisom Iztoka Butinarja- načelnika DGRS Rateče
• Butinar opozarja na neurejeno cesto v Tamar, dopis je naslovi tudi na pristojne
službe- URSZR, ARSO, OBČINA

Na koncu so člani sprejeli :
Sklep št. 4.
Svet KS Rateče-Planica se je seznanil z dopisi in pričakuje odziv pristojnih služb.
Obenem opozarja Komunalo Kranjska Gora, da v krožišču vgradijo večjo cev za
odvajanje meteorne vode ( fi 500)- zaradi izkušenj pri poplavah leta 2003.
Člani so se na koncu dogovorili, da se direktorju Komunale Kranjska Gora g. Blažu
Knificu pošlje dopis v katerem se ga opozori na:
• Izdelavo ograje pri gasilskem domu
• Na reklamacijo izvedbe lesene ograje pri Jeršini- ograja se lušči. V kolikor je
mogoče, je potrebno uveljavljati garancijo;
• vgradnja cevi za odvodnjavanje meteorne vode pod krožiščem- dogovor z
izvajalcem- Marpi. Člani so opozorili, da je potrebno pri vgradnji cevi
razmišljati o odvodnjavanju s parcel v sklopu OPPN Rateče Vzhod.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

