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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RATEČE - PLANICA
Datum : 30.03.2017

ZAPISNIK
19. seje sveta KS Rateče- Planica, ki je potekala v ponedeljek 27.3.2017 ob 19.00 uri v
prostorih KS Rateče-Planica.
Prisotni: Kavalar Sonja, Anja Mežik, Justin Mrak, Jožef Lavtižar, Polona P. Erlah,
Gregor Jarkovič, Damjan Lepoša, Janez Hrovat- župan in Tina Brlogar
Odsoten: Klavdij Matjaž
Dnevni red:
1. Problematika naravno mokrišče Ledine
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
3. Pregled gradiva za občinsko sejo
4. Razno
Dnevni red je bil potrjen soglasno.
Ad.1.
Predsednica je v uvodu pozdravila navzoče goste in župana. Pojasnila je, da je bil na
KS Rateče-Planica posredovan dopis s strani Društva za naravo Jalovec, v katerem je
predsednica Polona Petrovič Erlah izpostavila vrednost naravnega mokrišča Ledine
pod Ratečami in potrebo po ureditvi parkirišč in prometa na tem delu. Dopis s strani
Društva za naravo Jalovec so prejeli vsi člani sveta KS in tudi Občina Kranjska Gora.
Naknadno je bila s strani člana sveta KS Rateče-Planica Jožefa Lavtižarja podana tudi
pobuda po sklicu izredne seje in uvrstitve točke na dnevni red seje.
Glede na navedeno je predsednica pozvala Petrovičevo za uvodne besede. Petrovičeva
je v uvodu predstavila Naravno vrednoto Ledine, v kateri je na območju občine
ohranjenih največ ( pet ) vrednot živalskega in rastlinskega pomena, ki jih je potrebno
čuvati in ohraniti za bodoče rodove. Na področju Ledin je po mnenju društva
neurejeno stanje in Ledine niso varovane v zadostnem obsegu. Društvo vseskozi
spremlja dogajanje na Ledinah in opaža, da obiskovalci smetijo, avtodomi praznijo wcje v Ledinah, kar je po mnenju društva nedopustno in onesnažuje okolje.
Omenila je tudi vožnjo BMW-jev na zaščitenem področju Ledin.

Jožef Lavtižar je v nadaljevanju izpostavil, da je potrebno obravnavati naravne
vrednote pod istimi pogoji. Navezal se je na vožnjo BMW-jev po zaščitenem območju,
kjer so vozila pustila odtise, ni pa bilo onesnaženja oz. škode na zemljiščih.
Izpostavil je neaktivnost Društva za naravo Jalovec na področju Zelencev, ki so
naravna vrednota državnega pomena, kjer delavni stroji dnevno že pol leta veliko bolj
onesnažujejo okolje s svojimi izpusti ( hidravlično olje), kot avti in BMW-ji na
Ledinah.
Po besedah Lavtižarja je potrebno najti nek kompromis med javnim interesom,
turizmom, kmetijstvom in ostalimi deležniki.
Po mnenju Lavtižarja je prisotna tudi neaktivnost inšpekcijskih služb, ki jih je že
večkrat pozval, pa se niso ustrezno odzvale, kot denimo pri hrupu iz vetrovnika v NC
Planica, pri BMW pa so inšpekcijske službe odreagirale takoj.
Gregor Jarkovič ( Medobčinski inšpektorat) je povedal, da se je MIR odzival na vse
prijave tako pri hrupu v Planici, kot na prijavo zaradi vožnje v naravnem okolju.
Predstavil je tudi zakonodajo s področja varovanja naravnih vrednot, ki spadajo pod
posebni režim in vožnja z BMW-ji v naravnem okolju je bila kršitev, na katero se je
inšpekcija odzvala in tudi ustrezno ukrepala.
Omenil je tudi, da lahko društvo poda na državo vlogo za razširitev območja zaščite
Ledin.
Župan je izpostavil, da je naloga občine varovanje narave in okolja. Pritiski podjetij po
organizacijo dogodkov, kot je bil dogodek BMW v Ratečah so veliki, zato bo morala
občina v bodoče podrobneje spremljati želje in mogoče zagotoviti poligon za tovrstne
prireditve. V tem primeru se je dogodil neljub dogodek, ki je bil povezan tudi s
terminom Fis tekem na Vitrancu.
Občina se bo tudi v bodoče zavzemala za ohranitev vseh naravnih vrednot v občini. Na
področju Ledin predvsem z dokončanjem izgradnje kanalizacije v Ratečah, ter z
urejanjem hudournika. V letu 2017 so namenjena sredstva za izvedbo kanalizacije v
Bezukih, ki bo rešila iztekanje kanalizacije v Ledine. Občina ima v planu za leto 2017,
izgradnjo pešpoti za obiskovalce mimo Ledin, ki bo povezana z lesenim mostom in
razgledno ploščadjo za obiskovalce, ki se bodo lahko seznanili z naravnimi vrednotami
mokrišča.
Polona P. Erlah je predlagala ukinitev parkirišč na železnici v Ratečah.
Tina Brlogar je omenila, da so parkirišča strateškega pomena za samo vas in Planico,
jih je pa potrebno urediti.
Lepoša Damjan je seznanil navzoče z delom policije na tem področju. Prijavo za
BMW-je je prejela tudi policija, ki jo je predala v reševanje inšpekciji. Policija je
preverjala tudi prijavo organizatorja, kjer je bilo zamolčano, da bo izveden poligon v
Ratečah.

Lepoša je omenil, da imajo na področju voženj v naravnem okolju veliko problemov,
saj so kazni za kršitelje izredno nizke. Na tem področju bo potrebno dvigniti kazni za
kršitelje.
V nadaljevanju se je predsednica zahvalila navzočim za obisk. Člani sveta so
predlagali v sprejem
Sklep št. 1.
KS Rateče-Planica predlaga občini, da uredi ob kolesarski stezi ob območju Ledin
parkirišča in jih začne zaračunavati. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.2.
Predsednica je predstavila zapisnik zadnje seje, ter pozvala člane, da podajo morebitne
pripombe na zapisnik.
Na zapisnik člani niso imeli pripomb in so sprejeli
Sklep št.2.
Zapisnik zadnje seje se soglasno potrdi.
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.3.
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje, izpostavili so napako pod točko 7. v
gradivu za občinsko sejo, kjer je pod Načrtom za ravnanje z občinskim premoženjem
zapisano, da se z načrta umakne parc. št. 1450/28, ki predstavlja funkcionalno
zemljišče v izmeri 86 m2 pri stanovanjski stavbi na naslovu Rateče 160, zaradi mnenja
KS Rateče-Planica.
Člani so opozorili, da so podali za omenjeno zemljišče pozitivno mnenje. Tina Brlogar
jutri opozori pravnico na napako.
Na ostalo gradivo člani niso imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep št.2
Člani so se seznanili z gradivom občinske seje. Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad.4.
Pod točko razno je Jožef Lavtižar izpostavil urejanje ceste skozi Rateče in zaprosil za
projekt rekonstrukcije ceste skozi Rateče.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Zapisala:
Tina Brlogar

Predsednica KS:
Sonja Kavalar

