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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA

Datum : 10.11.2015

ZAPISNIK
9. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 9.11.2015 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina Brlogar
Opravičeno odsotna: Kavalar Sonja, Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Pregled projektov
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Podpredsednica Anja Mežik je pozdravila vse navzoče in opravičila predsednico.
V nadaljevanju je predlagala članom, da podajo morebitne pripombe na zapisnik
zadnje seje.
Justin Mrak je podal pripombo na ograjo na postaji. Izpostavil je, da je bilo na zadnji
seji, na kateri je bil prisoten tudi župan dogovorjeno, da se ograja zaradi slabe izvedbe
reklamira in popravi. Tina Brlogar je pojasnila, da se je ograja delno sanirala, znižana
se je tudi končna cena.
Mrak je izpostavil, da je bilo dogovorjeno, da se ograja v celoti reklamira in da ga
moti, ker se ne upošteva mnenja krajevne skupnosti.
Podpredsednica je predlagala
Sklep št.1.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad.2.
Podpredsednica je predstavila gradivo občinske seje.
Vsem članom je bil poslan po e pošti poziv komisije za MVVI, za predloge članov
zavodov. Do roka ni bil oddan noben predlog.
Člani so se podrobneje ustavili pri načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
za leto 2016. Za k.o. Rateče sta podana v gradivu naslednja predloga:
• Prodaja zemljišča na parc. št 1403/3, Rateče 62 ( Herz d.d.), staro
neurejeno stanje;
Svet KS Rateče je podal na 3. seji sveta KS Rateče-Planica, dne 16.12.2014 mnenje, da
ne soglaša s prodajo omenjenega zemljišča.
Gre za odprodajo zemljišča v velikosti 21 m2, na naslovu Rateče 62, lastnika HERZ,
Kovinsko predelovalno podjetje d.d., ki delno posega na občinsko zemljišče in da
parcela 1403/3 k.o. Rateče pomeni v naravi del občinske ceste JP689025. Z odprodajo
zemljišča bi prišlo do zoženja ceste in do težav pri vzdrževanju ceste ( pluženje ).
Krajevna skupnost je v preteklosti v podobnih primerih že večkrat sprejela stališče, da
se parcele ob občinskih cestah ne odprodajo, zato ponovno sprejema naslednji
Sklep št.2.
Svet KS Rateče-Planica ne soglaša s prodajo zemljišča na parc. št. 1403/3 k.o.
Rateče.
Sklep je bil sprejet soglasno.
• Prodaja funkcionalnega zemljišča s parc št. 1450/28 pri Vahtarci, Rateče
160.
Gre za odprodajo dela funkcionalnega zemljišča pri Vahtarci. KS Rateče –Planica se
strinja z odprodajo zemljišča, predlaga pa, da se v kolikor je to mogoče naredi
zamenjava za zemljišče na parc. št. 1456 ( v delu kjer je dovoz na igrišče ) in s tem
omogoči dostop na športno igrišče.
Sklep št.3.
KS Rateče-Planica soglaša s prodajo zemljišča s parcelno številko 1450/28,
predlaga pa, da se naredi zamenjava na zemljišču s parc. št. 1456 in omogoči
nemoten dovoz na športno igrišče.
Člani so v nadaljevanju podrobneje pregledali predlog proračuna
Rateče so namenjena sredstva za naslednje investicije:
• Obnova ceste Šurc- magistralna cesta JP 689011
• Pločnik mimo cerkve v Ratečah
• Ureditev parkirišč na meji
• Zatiranje komarjev
• Ureditev športnega igrišča- zaključna dela

za leto 2016. Za KS
210.000,00 eur
30.000,00 eur
9.650,00 eur
6.800,00 eur
10.000,00 eur

Izpostavili so ceste v Bezuke, ki jo je potrebno prenoviti. V sklopu prenove je potrebno
urediti javni razsvetljavo in meteorno odvodnjavanje in jih priklopiti na kanalizacijski
sistem.
Sklep št.5.
Člani sveta KS Rateče-Planica so se seznanili z gradivom občinske seje.
Ad.3.
Stanje projektov v letu 2015 je predstavila Tina Brlogar:
• Prenovljena je bila cesta v Jake
• Prenovljena sta bila oporni zid in ograja na kolesarski cesti ( Benet Janez)
• Na športnem igrišču je bila postavljena brunarica in igrišče za odbojko
• Prenovljena je bila fasada na KS Rateče in urejeno parkirišče pod njo
• Delno je bila prenovljena cesta mimo Jurčlna ( obnovljen je bil tudi vodovod)
• Gradijo se parkirišča in razgledna ploščad na mejnem prehodu v Ratečah
• Pripravlja se projektna dokumentacija za pločnik mimo cerkve v Ratečah.

Ad.4.
Člani so ponovno izpostavili objekt v Tamarju. Potrebno je stopiti v kontakt z lastniki,
da podirajoči objekt, ki kazi okolico odstranijo.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri
Zapisala:
Tina Brlogar

Podpredsednica:
Anja Mežik

