Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 820
http: www.kranjska-gora.si
e-mail: ksrute@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
»RUTE« - GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 14.11.2003

ZAPISNIK

10. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 13.11.2003 ob 19.00
uri v gasilskem domu v Gozd Martuljku.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj,
Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Jože Brudar, Boštjan Pristavec, Robert Robič
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 9. seje
2. Statut KS Rute
3. Predlog proračuna 2004
4. Odprava škode po povodnji konec avgusta in začetek novembra
5. Sklenitev pogodbe za uporabo prostora z PGD
6. Poročilo predsednika o delu med sejama
7. Vprašanja in pobude

Ad. 1
Predsednik je prebral sklepe, ki so jih sprejeli na prejšnji seji. Nikolaj Oitzl pa je vprašal
predstavnika občine, kako bi lahko omejili promet skozi naselje. Jože Brudar in Boštjan
Pristavec pa sta mu pojasnila kako je glede odloka in Zakona o cestah. Zmenili so se, da bo
Nikolaj Oitzl prišel na občino Kranjska Gora k Boštjanu Pristavcu, da bosta skupaj pogledala
zakon o cestah. Nikolaj Oitzl je povedal, da je sam opravil štetje prometa, ter ugotovil, da je v
eni minuti naštel po šest avtomobilov v obe smeri. Boštjan Pristavec je povedal, da sta bila z
županom na DRSC zaradi problematike kolesarske steze in investicije na območju občine
Kranjska Gora. Leta 2006 naj bi bila za rekonstrukcijo planirana cesta skozi Gozd Martuljek.
Predsednik je predlagal, da se problematika ceste skozi Gozd Martuljek uvrsti na eno od
naslednjih sej, da se bodo pripravili in pogovorili. Smatra pa, da odločen ne na zboru krajanov za
pločnik ni bilo uredu. Vendar pa tisti ne ni bil tako mišljen kot sedaj zgleda. Hoteli so samo, da
se pospeši gradnja obvoznice.
Predsednik je povedal, da okoli eko otoka pri elektrarni ni še nič uredilo. Helena Smolej je
vprašala, kako je glede eko otoka v spodnjem koncu Gozd Martuljka. Jože Brudar je odgovoril,
da je v planu za naslednje leto.
Glede prekategorizacije poti v hude hleve v gozdno cesto, je predsednik povedal, da
prekategorizacija ni možna zaradi naklona in širine poti. Most na tratcah pa je predviden v
proračunu za naslednje leto. Glede poti do prvega slapa skozi sotesko je predsednik povedal, da
so predlagali, da bi postavili opozorilno tablo. Boštjan Pristavec je povedal, da je LTO obveščen
o poškodovani poti. Predsednik je predlagal, da se v vsakem kraju imenuje odgovornega, da
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pregleduje sprehajalne poti. Helena Smolej je vprašala, kako je z kolesarsko stezo. Boštjan
Pristavec je povedal, da je z DRSC dogovorjeno, da se bo v letošnjem letu postavila signalizacija
na spodnjem delu, katerega so naredili v letošnjem letu, ter da se bo most v tabrah usposobil za
promet. Prejšnji mesec pa so pridobili še gradbeno dovoljenje za kolesarsko stezo do Jesenic.
Občina je s tem svoje naredila, naprej bo za kolesarsko stezo skrbela država. Glede signalizacije
pa je Boštjan Pristavec povedal, da ima cestno podjetje že nalog, da postavi signalizacijo. Pred
tem pa želijo imeti še en sestanek s policijo. Helena Smolej pa je povedala, da se kolesarji vozijo
po privatni poti do kolesarske steze. Jože Brudar ji je odgovoril, da naj pa to pot zaprejo. Jože
Brudar je še povedal, da morajo sedaj še najti rešitev za kolesarsko pot mimo malega Špika in
parkirišče. Problem pa je še pot k slapom.
Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Potrdi se zapisnik 9. seje sveta KS Rute.
Ad. 2
Predsednik je člane sveta KS obvestil, da je občinski svet občine Kranjska Gora na svoji 9. seji
sprejel statut KS Rute. Statut je bil nato objavljen tudi v UVG.
Ad. 3
Predsednik je zaprosil Jožeta Brudarja, da obrazloži predlog proračuna za leto 2004. Jože Brudar
je obrazložil, kako je proračun sestavljen. Investicij planirajo nekaj čez 400 milijonov SIT.
Največje investicije so: kanalizacija, občinska stavba, priključek na čistilno napravo tabre,
zdravstveni dom in zobna ambulanta v Mojstrani.
Pregledali so posamezne postavke v proračunu. Predsednik je povedal, da je v predlogu
proračuna za Gozd Martuljek nabava novega gasilskega vozila.
Postavilo se je vprašanje kaj je z cesto, ki gre do blokov. Jože Brudar je povedal, da je na tej
cesti problem lastništvo. Povedal je še, da je cesta mimo kampa last Petrola. Glede ceste, ki bi
krožno povezala parkirišča Jezerca in hotel Špik, pa je Jože Brudar povedal, da so bili prebivalci
priti taki ureditvi. Postavilo se je tudi vprašanje kaj je s sprehajalno potjo, od lipcovega mosta do
hotela Špik. Jože Brudar je povedal, da je tam problem, ker Sava vedno bolj spodjeda pot.
Člani sveta KS so podali naslednje pripombe na predlog občinskega proračuna:
 Urediti je potrebno cesto do žičnice in kolesarske steze – asfaltiranje.
 V proračunu naj se zagotovijo sredstva za vzdrževanje traktorskih vlak.
 Potrebno zagotoviti dodatna sredstva za vzdrževanje sprehajalnih poti (turistično pot
skozi sotesko do prvega slapa je potrebno obnoviti, za kar bodo potrebna večja denarna
sredstva).
Predsednik je izpostavil tudi poročilo o gradnji kanalizacijskega sistema. Zanimajo ga predvsem
poročila o številu hišnih priključkov. Jože Brudar je nato odgovarjal in razložil, kako je glede
kanalizacije, koliko je priključkov in koliko je še občanov, ki niso plačali priključnine na
kanalizacijo. Jože Brudar je predlagal, da se za vse člane sveta KS naredijo kopije poročila.
Člani sveta KS so se strinjali, da se jim po pošti pošlje kopija poročila.
Ad. 4
Jože Brudar je povedal, da je projekt sanacije Jermana vredna približno 27 milijonov SIT.
Sanirati pa je potrebno 80 metrov potoka, ter cesto. Povedal je, da je od predsednika dobil
kritiko, da občina ne sanira ceste. Jože Brudar mu je odgovoril, da ceste ne morejo sanirati,
dokler ne bo sanirana struga. Pogovarjali so se pa že z Čopom iz Ministrstva za okolje in prostor,
kateri jim je povedal, da imajo že pridobljena skoraj vsa sredstva za začetek sanacije, ni pa
mogel odgovoriti, kdaj se bo pričelo z sanacijo. Upa pa, da v čim krajšem času. Jože Brudar je
nato še povedal, da ko bo pa sanacija struge končana se bo pa pristopilo k sanaciji ceste.
Predsednik je povedal, da je na občino poslal tudi dopis v katerem opozarja da je po zadnjem
neurju 01.11.2003 voda prinesla več drevja, katero se je zagozdilo pod Lipcovem mostu čez
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strugo reke Save v Gozd Martuljku. Struga Save se je obrnila v levi breg, kateri je močno načet.
Ob ponovnem deževju pa je nevarnost, da most popusti in ga odnese, prav tako pa bo odneslo
sprehajalno pot, katera vodi do hotela Špik. Zato prosi za takojšnje posredovanje. Potok Hladnik
pa je prinesel velike količine peska tako, da se je struga potoka dvignila na nekaterih mestih za
več kot 1 meter. Ogroženosti zaenkrat ni bilo, bo pa potrebno pregledati zgornji tok Hladnika in
ustrezno ukrepati.
Ad. 5
Predsednik je povedal, da je bila pogodba o uporabi prostora za seje sveta KS pripravljena, ter
posredovana gasilskemu društvu. Predsednik gasilskega društva je povedal, da bo pogodbo
dodelal, ter poslal v podpis KS Rute. Predsednik je predlagal, da se v letošnjem letu nakaže za
najemnino 150.000, 00 SIT. Člani so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep:
KS Rute za uporabo prostora gasilskemu društvu po pogodbi za leto 2003, nakaže sredstva
v višini 150.000,00 SIT s tem, da je del teh sredstev namenskih za gradnjo prizidka k
gasilskemu domu.
Člani sveta KS so se dogovorili, da predlagajo, da se v pogodbo vpiše, da se sredstva za uporabo
prostora vsako leto določijo z aneksom.
Ad. 6
Predsednik je povedal, da so imeli 12. oktobra na občini sestanek glede ureditve poti v hude
hleve. Povedal je, da je bil na sestanku župan Jure Žerjav, Jože Brudar, Boštjan Pristavec, Janez
Mertelj, ter kmetje iz Srednjega Vrha. Zmenili so se, da Janez Mertelj pripravil predračun in
pregled dela, da bi pot popravili, tako da so danes že pričeli z deli.
Predsednik je še povedal, da so imeli sestanek glede prizidka k gasilskemu domu. Ugotovili so,
da je investicija vredna 70 milijonov prevelika, tako da bodo morali investicijo nekoliko
zmanjšati.
Predsednik se je zahvalil Jožetu Brudarju in Boštjanu Pristavcu, da sta se udeležila seje, ter
podala pojasnila na njihova vprašanja.

Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

