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ZAPISNIK
12. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v torek, dne 16. 9. 2008 v prostorih
KS Rateče- Planica.
Prisotni: Andrej Mežik, Janja Dolhar, Justin Mrak, Darko Zaletelj, Srečko Oman,
Tina Brlogar
Odsotna: Anton Požar, Klemen Podlipnik.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje.
2. Priprava predlogov za proračun 2009.
3. Tekoče zadeve.
4. Informacije, vprašanja, pobude.
Ad.1.
Predsednik prebere zapisnik zadnje 11. seje sveta KS, člani sveta se z zapisnikom
strinjajo in sprejmejo naslednji
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Ad.2.
Predsednik predstavi pripravljeno gradivo pripravljenega predloga za proračun 2009
in odpre razpravo na predlagano gradivo.
Na predlog gradiva se:
V 1. točki (asfaltiranje ) na prvo mesto doda ureditev ceste od remize do glavnega
križišča na postaji ( v kolikor se bo baza CP selila na drugo lokacijo se z asfaltiranjem
ceste počaka!).
Pod točko 2. se doda Kolesarska steza. Predlagamo nadaljevanje asfaltiranja
kolesarske ceste do priključka v Italiji.
Pod točko 3. Oporni zidovi se doda Zamenjava dotrajane ograje na postaji Rateče
155-Rateče 158.

Pod točko 4. se besedilo v drugi alinei spremeni in napiše končno postajališče se
prestavi na mejni plato.
Doda se točka 5. Otroška igrala. Uredi se predlagana lokacija za igrala ( del
avtobusne postaje), nato se postavijo igrala.
Doda se točka 7. Pokopališče. Poda se predlog, da se na pokopališču dokonča
ureditev poti do znamenja.
Predsednik predlaga, da se predlagani sklepi upoštevajo pri pripravi predlogov za
proračun 2009 člani sveta pa sprejmejo naslednji
Sklep št.2.
Predlagane dopolnitve se upoštevajo pri pripravi predloga za proračun 2009.
Ad.3.
Tajnica pove, da sta se v mesecu septembru sanirali obe makadamski poti v Jake in k
Fačiju, ter da se čistijo vsi jaški za meteorne vode.
Po vasi so postavljene nove klopi, dobimo tudi koše.
V mesecu septembru je predvidena ureditev potke pod cerkvijo in postavitev luči za
javno razsvetljavo pri blokih.
Ad.4.
Gospod Zaletelj predlaga, da se poleg zahtevka za ureditev opornega zidu pri stavbi
Rateče 18 pošlje predlog, da se ob sanaciji obstoječi zid premakne k stavbi in se
pridobi širši in bolj pregleden ovinek.
Predlog je bil podan na podlagi mnenja, da zemljišče okoli hiše nima večjega pomena.
Člani predlagajo, da tajnica do naslednje seje na občini pridobi projekt za izgradnjo
Vaškega jedra in projekt izgradnje opornega zidu na Žaljah.
Na zadnji seji je bil obravnavan predlog gospoda Kopavnika, da se kapelica da v
upravljanje drugim lastnikom, oz. da AS kot lastnik zemljišča poda svoje mnenje. Pri
pregledu meja smo ugotovili, da je lastnik zemljišča na katerem kapelica stoji občina,
Tajnica naj v tem času pridobi mnenja obeh zainteresiranih strank, da se problem reši
v najkrajšem času.
Člani sveta KS predlagajo, da se na športnem igrišču odstrani podrta ograja in
nepritrjeni goli. Potrebno je urediti okolico.
Seja je bila zaključena ob 21.05 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednik:
Andrej Mežik l.r.

