Rateče 22, 4283 Rateče-Planica
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http://www.kranjska-gora.si/
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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 8.6.2017

ZAPISNIK
21. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 06.06.2017 ob 20.00 uri
v prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Anja Mežik, Justin Mrak, Klavdij Matjaž, Tina Brlogar in
Jožef Lavtižar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Pregled gradiva za občinsko sejo
3. Oporni zid pri cerkvi
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno. Predsednica je predlagala, da se pod 1. točko uvrsti
Oporni zid pri cerkvi.
Člani so dnevni red potrdili.
Ad.1.
Predsednica je pozdravila navzoče člane sveta KS Rateče-Planica in župnika Janeza
Šimenca.
Na kratko je pojasnila razloge za uvrstitev točke oporni zid pri cerkvi in vabilo župnika
na sejo. Predvsem bi želel svet KS Rateče-Planica opozoriti na nevaren oporni zid in
stopnišče pri cerkvi, člane je zanimalo tudi kaj namerava cerkev postoriti za sanacijo
zidu.
Župnik je izpostavil, da se zavedajo da je oporni zid dotrajan, da pa je tudi spomeniško
zaščiten in kot tak podvržen posebnemu režimu sanacije. Omenil je, da je bil vabljen
na sestanek, ki ga je organizirala občina z lastniki zemljišč, je pa v tem času stopil v
kontakt z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, konkretno z gospo Niko Leban, ki
mu je obljubila pomoč pri izbiri statika in geomehanika, da bi sprva preverili statiko
zidu.
Člani so opozorili na kamenje, ki odpada z zidu, ter izpostavili skrb, da ne bi kamenje
padlo na kakega mimoidočega.

Župnik je izpostavil tudi zaskrbljenost, da bi se zid pri sanaciji ceste spodkopal in
predlagal, da bi pustili bankino in s tem omilili vsaj deloma vibracije ki vplivajo na
obzidje.
Člani sveta so se strinjali, da se predlaga, da se zid umakne. Tina Brlogar je povedala,
da sanacija predvideva umik in prenovo po kaskadah. Izvajalec je seznanjen z
možnostjo zrušitve zidu.
Ad.2.
Predsednica je preletela zapisnik zadnje seje.
Justin Mrak je vprašal kako je z ureditvijo parkirišč na avtobusni postaji. Tina Brlogar
predlog KS Rateče-Planica takoj jutri posreduje na občino.
Sklep št. 2
Zapisnik zadnje seje se potrdi. Sklep je bil potrjen soglasno.
Ad3.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Predsednica je predstavila točke v
gradivu občinske seje. Člani na gradivo niso imeli pripomb.
Sklep št.1.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.4.
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

