
            
 

Št.: 

Datum: 10.04. 2013 

ZAPISNIK 
 
Zbora občanov KS Rateče-Planica,  ki je potekal  v torek 09.04.2013 ob 18.00 uri v 
dvorani KS Rateče-Planica. 
 
Prisotni: Župan Jure Žerjav, podžupan- Jože Zupančič,  Rajko Puš- direktor občinske 
prave, Henrika Zupan-direktorica JPK, Robert Bizjak- direktor SHW, Aleš Koželj- 
predstavnik MIR,Tina Brlogar, Cimerman Franc, Mitja Pogorelec, Marko Fatur, 
Šuštaršič - vsi predstavniki Plinovodov,  Jemec Roman- predstavnik podjetja IBE ter 
49 občanov  Rateč. 
 
DNEVNI RED: 

1. Informacije o izgradnji plinovoda M10 Vodice –Rateče 
2. Investicije v KS Rateče-Planica v letu 2013 
3. Informacije s področja komunalne ureditve 
4. Informacije s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
5. Informacije s področja javnega reda in miru 
6. Razvojen pobude za obdobje 2014-2018 
7. Vprašanja in pobude 

 
Zbor občanov  je bil posnet na elektronski medij. 
 
Ad.1. 
Župan je pozdravil vse navzoče goste in krajane Rateč, ter predal besedo predstavniku 
Plinovodov, g. Francu Cimermanu.  
Cimerman je podal nekaj osnovnih informacij o gradnji plinovodov po Sloveniji, nato 
je predal besedo g. Mitji Pogorelcu, ki je predstavil sam potek gradnje plinovodov, 
predstavil traso obstoječega plinovoda ter predvidene kanale bodočega plinovoda. 
 
Marko Fatur je predstavil temelje cilje izgradnje plinovoda, ki so oskrba z energenti, 
zanesljiva dobava, povezovanje nacionalnih plinovodnih sistemov ter tranzit plina.  
Prenosni plinovod M10 Vodice Rateče bo meril v dolžino 80 km, tlak v ceveh bo 100 
barov, premer cevi pa 1400 mm. Mejna regulacijska postaja (80 x 100 m) bi stala v 
Ratečah. 
 
V nadaljnje je predstavil potek dogodkov in pridobivanje dovoljenj. V letu 2010 so 
bile predstavljene smernice, sedaj potekajo študije variant, analize okoljskih smernic in 
idejne rešitve poteka samega plinovoda. 
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V tej fazi se analizirajo trase z vidika prostorske, varstvene, ekonomske in 
funkcionalne dopustnosti in učinkovitosti. Rezultat študije bo ekonomsko 
najugodnejša rešitev. Ko bo določena študija se ta javno razgrne, v 30 dnevni javni 
razgrnitvi bo lahko javnost podala pripombe. Na podlagi pripomb in stališč bo sprejel 
pripravljalec stališče, nato pa podal v obravnavo nov Osnutek državnega prostorskega 
načrta, ki bo z upoštevanjem pripomb javnosti  podlaga za predlog, ki ga bo sprejela 
Vlada RS. 
 
Koridor plinovoda bo potekal po predvideni trasi Vodice- Peračica- Radovljica, predor 
skozi Mežakljo- Mojstrana – Dovje – Martuljek- Log – severno pri Čičarah mimo 
Kranjske Gore- Podkoren- Zelenci- Rateče. Postopek je v fazi optimiziranja trase  in 
usklajevanja interesov v prostoru. 
 
Jemec Roman- podjetje IBE je predstavil slikovno gradivo in gradbena dela, potrebna 
za izgradnjo plinovoda. 
 
Marjan Zagoršek: Zanimalo ga je koliko časa bo potekala sama izgradnja plinovoda? 
Marko Fatur: Od 6- 12 mesecev. 
 
Petrič Mitja: Predlagal je, da  župan predstavi stališče glede gradnje plinovoda? 
Župan: Povedal je, da je po njegovem osebnem mnenju to nedopusten poseg v prostor, 
da je to krak transportnega plinovoda Južni tok, po katerem teče 24 milijonov m3 
plina, ter da del plinovoda poteka po zelo občutljivem območju. Občina namreč že 
vrsto let pripravlja Občinski prostorski načrt, za katerega ne pridobi soglasij, tukaj pa 
poseg v prostor ni sporen, obenem ni slišati odzivov naravovarstvenih in drugih 
pristojnih služb. 
 
Župan: Predstavnikom Plinovodov je zastavil vprašanje ali je omenjeni plinovod že 
usklajen s tretjim energetskim planom v Evropi, za katerega temelj je meddržavni 
dogovor? 
Cimerman: Koridor v Slovenije je en sam, za več ni prostora, če bo primeren, se lahko 
navezuje tudi na plinovod Južni tok.  
Vloga za uskladitev s 3. Energetskim svežnjem je bila podana, osnova so evropske 
direktive. 
 
Puš Rajko je izpostavil trajnostni razvoj turizma k kateremu se je občina zavezala, kaj 
bodo imeli prebivalci od plinovoda, mogoče nove ceste? 
Cimermen: Projekt umešča v prostor država ( Ministrstvo za okolje in prostor) glede 
na zakonodajo. Po zaključku gradnje bo stanje povrnjeno v prvotno. 
 
Petrovič Tomaž: M10 je bil načrtovan v letu 2005, Južni tok kasneje. Ali je bil 
Državni prostorski načrt pripravljen za kapacitete Južnega toka ali ne? 
Cimerman: M10 plinovod je bil vezan na terminal Krk, dimenzija cevi pa bi lahko 
ustrezala. 
 



Polona P. Erlah: Južni tok predvideva 2 x 100 m varovalnega pasu, 36 m gradbenega 
pasu, 2x 5 m vzdrževalnega pasu, to je po njenem mnenju absurd za tako ozko dolino, 
kot je naša. Posegi v prostor ne predvidevajo varovanja narave, kaj pa vodne žile, 
prebivalci bodo morali živeti s poplavami? 
 
Lavtižar Jožef: Pozval je predstavnika, da ponovno pokaže projekcijo plinovoda v 
Sloveniji, ki se prepleta preko celotnega ozemlja naše države in potek plinovoda v 
Avstriji, ki je speljan po vzhodnem delu države.  
 
Veber: Ali je možnost za pridobitev nadomestnih zemljišč? 
Šuštaršič pojasnjuje, da se na kmetijskih zemljiščih raba ne zamenjuje, pri stavbnih 
zemljiščih pa potekajo individualna usklajevanja z lastniki. Kmetje bodo lahko še 
naprej obdelovali zemljo, omejitev ne bo, zamenjav zemljišč ni v planu. 
 
Osvald Jani izpostavi, da je to interes Avstrije in Italije, kaj bodo imeli lokalni 
prebivalci od plinovoda? 
Cimerman: Zgodbe po terenu so različne. 
 
Bojan Makovec: se je zahvalil predstavnikom Plinovodov za udeležbo. 
 
Ad.2. 
Župan je podal informacijo o investicijah v KS Rateče-Planica v letu 2013. Zgrajen bo 
nov Vodohran v Planici, oporni zid na Gradu, cesta od 132-155 ( Makše- Mežik), ter 
cesta (144-142) Oman- Šmid. V planu je tudi delna prenova stavbe KS Rateče-Planica, 
sanacija temeljev in zamenjava oken. 
 
Ad.3. 
Direktorica Komunale je podala nekaj informacij v zvezi z vodo oskrbo, voda na 
področju Rateč je primerna, na področju ravnanja z odpadki se stanje izboljšuje, iz leta 
v leto beležijo več  ločenih odpadkov. Opozorila je na kosovni odvoz , ki bo potekal v 
Ratečah od 14. do 16. maja, ter na nov zabojnik za oblačila, ki je postavljen na 
ekološkem otoku na avtobusni postaji v Ratečah. 
 
Ad.4. 
Direktor SHW Robert Bizjak je podal nekaj informacij v zvezi s priklopi na 
kanalizacijski sistem. V letu 2013 nameravajo priklopiti na sistem še prebivalce 
»Bezukov«, povedal je tudi, da so pregledali izpuste kanalizacijskega sistema v potok 
Kravnjak. Izpusti so problem nepravilno speljane meteorne kanalizacije in izpustov 
posameznih vej gospodinjstva v potok. 
Poslana so bila tudi opozorila krajanom, ki na sistem še niso priklopljeni, pa imajo 
možnost. Prehodno obdobje je 6 mesecev, nato bo pregled opravila inšpekcijska služba 
in kršitelje ustrezno sankcionirala. 
 
 
 
 



Ad.5. 
Nekaj informacij v zvezi z delom Medobčinske inšpekcijske službe je podal 
predstavnik Aleš Koželj ( inšpektor). Večjih kršitev inšpekcija ne zaznava, izdali pa so 
nekaj opozoril glede namestitve snegolovov. 
Podlipnik Klemen je opozoril na nepreglednost nekaterih odsekov cest. 
Lavtižar Marta je opozorila, da bi bilo potrebno narediti nadzor nad odlaganjem 
materiala v zabojnik na pokopališču. 
Polona P. Erlah: večino smeti prinesejo s seboj tujci in t.i. vikendaši ki nimajo 
zabojnikov. 
 
Ad.6. 
Župan je pozval krajane, da podajo nekaj razvojnih pobud za obdobje 2014-2018. 
Krajani so podali naslednje predloge 
 

1. Izgradnja parkirišč 
2. Odkup Kavarnarjave hiše (dokazilo o pravnem nasledstvu) 
3. Izgradnja krožišča  
4. Izgradnja športnega igrišča 
5. Izgradnja vaškega jedra 
6. Sanacija hudourniških voda Trebiže v zgornjem toku , navezava odtoka Ledin v 

Italijo ( kot je v preteklosti že bilo) in čiščenje Ledin (nanosi). Vključitev v 
razvojne pobude 
 

Ad.7. 
Pod točko ni bilo razprave. 
 
Zbor občanov je bil zaključen ob 21.00 uri. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:   Župan:  
Tina Brlogar                                                                               Jure Žerjav, prof. 
   
    


