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ZAPISNIK

13. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 22.02.2016 ob 19.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Jožef Lavtižar, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Anja Mežik, Tina
Brlogar
Ostali prisotni: Andreja Strupi- Gorenjska Gradbena družba
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Projekt pločnik mimo cerkve
3. Pobude občanov
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica Sonja Kavalar je pozdravila vse navzoče in gostjo gospo Andrejo StrupiGGD. V nadaljevanju je predstavila zapisnik zadnje seje in pozvala člane, da podajo
morebitne pripombe na zapisnik.
Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je predsednica predlagala
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
V nadaljevanju je predstavila predstavnica GGD ga. Strupi projekt izgradnje pločnika
mimo cerkve v Ratečah. Člani sveta so prejeli po pošti štiri variante predlogov za
ureditev pločnika.
Predstavnica GGD je povedala, da je narejen projekt na podlagi Prometne ureditve
občine iz leta 2014, ki sicer ni obvezujoča, ker ni bila potrjena na občinskem svetu, je
pa vodilo k pripravi projektov.

Trenutno je potrjena s strani občine ( župana ) izdelava pločnika pri obstoječem
opornem zidu, ker je celotna rešitev predraga. V kolikor se bo naročnik odločil, pa
predlaga izdelavo celotnega projekta, ki bo osnova za dokončanje pločnika, v
naslednjih letih. Tudi projekt bi zato izdelali po fazah.
Člane sveta je zanimalo, kakšno je mnenje stroke glede izvedbe projekta?
Ga. Strupi je predlagala celotno rešitev oz. izdelavo pločnika od župnišča do
spomenika NOB, projekt bi izdelali po fazah, kar bo podlaga tudi za samo izvedbo del
v bodoče. Obenem je opozorila, da bo potrebna ureditev napeljav, javne razsvetljave,
vodovoda, meteorne kanalizacije in višinska prilagoditev ceste.
Tina Brlogar je opozorila, da je vodovod v tem delu slab, saj cev pogosto poka.
Člani sveta so v nadaljevanju izbrali predlagano varianto pločnika z dvignjenim
robnikom ( granitnim ) in kamnitim opornim zidom, ki je tudi v skladu s kulturno
varstvenim dovoljenjem za projekt.
Na podlagi podrobne predstavitve projekta in na podlagi vseh pridobljenih projektnih
pogojev se predlaga v sprejem naslednji
Sklep št. 2
Svet KS Rateče-Planica predlaga občini pripravo celotnega projekta od župnišča
do spomenika NOB. Pripravi naj se ločen popis, ki bo podlaga za izvedbo
projekta po fazah.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
S strani občine smo prejeli dopis Kavalar Marije, Rateče 4, v katerem nas prosijo za
mnenje glede prošnje gospe Kavalar.
Predsednica je prebrala dopis. Člani so ugotovili, da je gospa Kavalar dejansko sama
prenovila most na občinski cesti v Kuke. V dopisu navaja tudi kdo je za škodo v veliki
meri odgovoren. Svet Ks zato predlaga
Sklep št 3.
Svet KS ne razpolaga s podatki ali je bila na občino v preteklosti naslovljena
kakšna pobuda za prenovo mostu, zato se tudi ne more opredeliti do predloga
gospe Kavalar, zato predlaga občini, da se strokovne službe opredelijo o danem
predlogu in najdejo ustrezno rešitev.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Tina Brlogar je predstavila tudi pobudo Erlah Roka, da bi se uredili in asfaltirala cesta
mimo Lepoša, parc 1403/4 k.o. Rateče ( predlaga krožni promet ). Z županom sta si
cesto ogledala. Župan je predlagal, da se odkupi del zemljišča, ki posega v cesto od
Lepoša Maje in da izgradnjo ceste gospod Erlah tudi sofinancira. V nadaljevanju so
bili opravljeni razgovori tudi z gospo Lepoša, ki je del zemljišča pripravljeni menjati
za del zemljišča na sosednji občinski parceli, za potrebe izgradnje nadstreška za
avtomobile.

Sklep št.4
Svet KS Rateče-Planica se je s predlogom seznanil in ga tudi podpira v kolikor se
bodo lastniki medsebojno dogovorili o ureditvi lastništva.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Tina Brlogar je opozorila tudi na oporni zid za Rutom, ki je v zelo slabem stanju in bi
ga bilo potrebno v bodoče obnoviti. Svet KS predlaga se, da se opravi s strokovnimi
službami terenski ogled, slike zidu pa se pošljejo na občino.
Jožef Lavtižar je predlagal predsednici, da se dogovori s podžupanom Knificem za
sestanek glede ureditve parkirišča in ceste mimo nekdanje Kavarnarjave hiše.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.

Zapisala:
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