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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 21.11.2017

ZAPISNIK

23. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 20.11.2017 ob 19.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Justin Mrak, Jožef Lavtižar, Anja Mežik, in Tina Brlogar
Odsotni: Klavdij Matjaž

Dnevni red:
1. Krožišče
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
3. Pregled gradiva za občinsko sejo
4. Razno

Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Na predlog predsednice je bil vrstni red točk dnevnega reda zamenjan, saj se
povabljeni gostje ( člani občinskega sveta iz Rateč) seje niso udeležili.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče člane sveta KS Rateče-Planica. Zapisnik so prejeli
člani po e pošti.
Justin Mrak je vprašal kaj je s parkirišči na avtobusni postaji. Tina Brlogar je pojasnila,
da je s strani občine naročen projekt za umestitev parkirišč na avtobusni postaji.
Mraka je zanimalo kaj je z mostom pri vežicah. Tina Brlogar je pojasnila, da jo je
župan seznanil, da sta bila z Mrakom na ogledu mostu in da je ograja na mostu v
slabem stanju in potrebna prenove.
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 postavkami za KS Rateče-Planica. Večina predlogov, ki jih je KS
Rateče-Planica posredovala županu je v predlogu proračuna tudi upoštevanih, v
primeru rebalansa proračuna pa KS Rateče-Planica predlaga vključitev sredstev za
izgradnjo malega žarnega zid, zaradi povpraševanja krajanov po le tem.
Na predlog proračuna za leto 2018 člani niso imeli pripomb.
Sklep št. 2
Proračun za leto 2018 se potrdi. Sklep je bil sprejet soglasno.
Sklep št.3.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Predsednica je predlagala, da se potrdi eden izmed idejnih predlogov za krožišče v
Ratečah. Z idejnima zasnovama so bili člani seznanjeni že na zboru občanov.
Jožef Lavtižar je podal mnenje, da je negospodarno in neodgovorno, da se namenja
cca. 25.000,00 EUR za projekt postavitve neke skulpture v krožišče. Krožišče je
možno urediti na skromnejši način brez kakršnih koli dragih skulptur. Če bi kdorkoli
želel opozoriti na Planico, je temu namenjena drugačna signalizacija v obliki tabel, ki
na tovrstne znamenitosti opozarjajo.
Če že moramo urediti in nekaj postaviti v krožišče, potem naj bo to nekaj s čimer se
Ratečani lahko poistovetijo. S Planico se Ratečani nikoli v zgodovini od 30 ih let
prejšnjega stoletja niso poistovetili. Ratečani so bili v povezavi s Planico vedno v
podrejenem položaju, največkrat pa odrinjeni.
Po njegovem mnenju se lahko Rateče poistovetijo prej z Jalovcem in ne s
skakalnicami, saj Planica dejansko nikoli ni bila del vasi.
Sonji Kavalar se zdita obe ideji primerni, vendar se ji zdi, da smo najbolj poznani po
skakalnicah ( Planici ) in iz tega vidika je prav, da bi bile v krožišču postavljene
skakalnice.
Na koncu je prevladalo skupno mnenje članov KS Rateče-Planica, da se za krožišče
uporabi idejna zasnova Julije Benet. Izvajalca sporoči Lavtižar do petka.
Sklep št. 3.
KS Rateče-Planica potrdi idejno Julije Benet, skica se pošlje v izris arhitektu, ki
skico nadgradi. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad4.
Justin Mrak je opozoril na ogledalo pri Žerjavu. Od kar je bil odstranjen drog za javno
razsvetljavo je ogledalo nefunkcionalno. Tina Brlogar opozori Komunalo.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

