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

Datum: 18.12.2003
ZAPISNIK
11. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 17.12.2003 ob 18.30
uri v Gostilni pri Jožici v Gozd Martuljku.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj,
Izidor Hlebanja, Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Župan Jure Žerjav, Emil Tavčar, Jože Zupančič, Ljudmila Potočnik
Opravičeno odsotni: Bojan Kordič, Jože Brudar
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 10. seje
2. Pregled gradiva za občinski svet
3. Vprašanja in pobude
Ad. 1
Člani sveta so po kratki razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 10. seje sveta KS Rute.
Ad. 2
Predsednik je povedal je v gradivu za sejo občinskega sveta predlog proračuna drugo branje za
leto 2004. Povedal je, da je za potrebe delovanja KS namenjenih 858.000,00 SIT, za nakup
gasilskega vozila v Gozd Martuljku 12.000.000,00 SIT, za Turistično društvo 1.590.000,00 SIT
ter za javno razsvetljavo 1.500.000,00 SIT. Povedal je še, da so bila v proračunu za leto 2003
sredstva za odkup dela tenis igrišča, kar pa ni bilo realizirano. V proračunu za leto 2004 pa teh
sredstev ni planirano. Otilija Mertelj je povedala, da se je na občini dobila podatke, da še ni
narejena cenitev tenis igrišča, kar pa naj bi bilo realizirano v naslednjem letu. Župan je povedal,
da so sredstva za te stvari pod skupno postavko odmere in nakupi. Predsednik je ponovno
opozoril na premajhna sredstva, ki se namenjajo za sprehajalne ter planinske poti. Glede prizidka
dvorane k gasilskemu domu, pa je predsednik povedal, da je KS nakazala na občino
1.750.000,00 SIT za projektno dokumentacijo. V letu 2004 naj bi se pridobila vsa soglasja, leta
2005 in 2006 pa naj bi se projekt realiziral. Predsednik je župana vprašal, kaj je novega glede
obvoznice. Župan je povedal, da bil oktobra ponovno na sestanku na direkciji za državne ceste.
Tam so mu ponovno povedali, da naj se najprej potrudijo, da bi uredili pločnike, rezerviral pa naj
bi se prostor za obvoznico. Predsednik predlaga, da naj se prične pridobivati dokumentacija za
izgradnjo pločnikov, prav tako pa naj se še naprej vodijo postopki za izgradnjo obvoznice. Župan
je rekel, da bi ta predlog podprl. Nikolaj Oitzl je opozoril, da je sedaj predstavljeno, tako kot, da
so krajani priti pločnikom, kar pa ni res. Župan je še povedal, da ima januarja ponovno sestanek
z direktorjem direkcije za državne ceste. Predsednik je nato postavil naslednja vprašanja:
- Kako je z odkupom ceste v Srednji Vrh?
- Kako je z ureditvijo eko otoka pri elektrarni (problem odpadnega materiala, ki je ob eko
otoku)?
- Kaj se lahko naredi z propadajočimi objekti?
(zapisnik 11 seje sveta ks)

- Kako je glede vračanja turistične takse v kraj?
- Kaj je z obnovo steze mimo Jermanovega slapa?
Župan je povedal, da bo glede eko otoka preveril kaj je bilo narejenega. Kar se pa tiče
propadajočih objektov pa je župan povedal, da občina na privatno lastnino ne more posegati.
Sredstva za odkup ceste v Srednji Vrh so v proračunu za leto 2004. Turistična taksa se v
sorazmerju vrača v Gozd Martuljek. Glede obnove ceste v Srednji Vrh je župan povedal, da
je bila med Agencijo za okolje in Vodno gospodarskim podjetjem Kranj podpisana pogodba
za obnovo poškodovane ceste. Predsednik je rekel, da že kar nekaj let prosijo za ureditev
ceste mimo Kavaričevega Marjana. Župan je povedal, da v proračunu za leto 2004 ni
sredstev za asfaltiranje te poti, ker je v občini še kar nekaj bolj obremenjenih občinskih poti,
potrebnih za asfaltiranje. Predsednik je rekel, da bi morali sklicati sestanek glede ureditve
struge reke Save, saj je kar nekaj kritičnih točk. Župan je povedal, da bodo v letu 2004
naročili celovit pregled stanja na hudournikih v občini Kranjska Gora. Župan pa je nato
rekel, da bo nekje januarja sklical sestanek prav na problematiko struge reke Save. Jože
Zupančič je opozoril na problematiko divjih odlagališč, ter goloseka ob Savi. Predsednik je
povedal, da je sedaj tam problem z vejami, ki so ob strugi in ob večjem deževju grozi, da
bodo veje padle v strugo, kar pa lahko povzroči zajezitev struge.
Predsednik je nato še kratko preletel dogodke čez celo leto (predlog za razširitev odbora za
kmetijstvo; predlog za krajevni praznik 12. maj; aktivnosti za odkup trgovine; pogovori o
ureditvi parkirišča; pooblastili Bojana Kordiča, da pelje aktivnosti o obvoznici; priprava
statuta; priprava na praznik KS; predlog za kandidacijsko skupino za razvojne programe;
čistilna akcija; priprava ter izvedba zbora krajanov 14. maja; pogovori o spremembi
namembnosti hotela Špik; pogovori o obvoznici; informacije o eko otokih; cesta v Srednji
Vrh; pogovori o vaškem jedru; spravilo lesa iz Gozd Martuljka; razdelitev kontejnerjev za
krajane v gasilskem domu; pregledovali stanje po avgustovskem neurju; z županom so si
ogledali cesto v zalep vrh, kjer so krajni sanirali cesto; 24. septembra so poslali telegram
Karlu Okretuču za rojstni dan; 1. novembra je bilo močno deževje, poslali dopis na občino za
ureditev razmer pri kekljevem mostu; sestanek glede večnamenske dvorane na občini;
sestanek na občini glede traktorske vlade v hude hleve; 28. novembra je umrl Karel Okretič,
naslednji dan pa so odšli štirje iz Gozd Martuljka na pogreb). Nikolaj Oitzl je ponovno
postavil vprašanje za kaj se namenja sredstva pod postavko varstvo vozačev. Župan je
povedal, da je bil ta vprašanje postavljen v občinskem svetu, ter da je strokovna sodelovka na
ta vprašanje odgovorila. Predsednik se je vsem zahvalil za delo, ki so ga opravili v KS Rute.
Predsednik je še povedal, da je ob Bojana Kordiča dobil dopis, v katerem ga opozarja, da je
bilo nekaj narobe s samim vodenjem 7. seje sveta KS Rute. Predsednik je rekel, da se v
svojem imenu upravičuje Bojanu Kordiču. Povedal pa je še, da takih stvari, kot sta bila tista
dva dopisa na KS Rute ne bodo več obravnavali, saj so za to pristojne druge inštitucije.
Direktorica hotela Špik Ljudmila Potočnik, se je vsem zahvalila za aktivnosti ob odločanju o
usodi hotela Špik. Ob tem je še povedala, da bo hotel Špik sedaj verjetno kupila Gorenjka.
Župan se je zahvalil svetnikom sveta KS, saj so se v letošnjem letu pokazali kot zelo
delovnem. Predvsem pa se je zahvalil predsedniku KS, saj so prav zaradi njegove
angažiranosti stekle določene aktivnosti, ki drugače verjetno ne bi. Glede hotela Špik je
povedal, da ima informacije, da hotel Špik res namerava kupiti Gorenjka. Župan je svetnike
KS obvestil še o nakupu Žičnic Kranjska Gora s strani Športnega centra Pohorje. V kratkem
pa je obrazložil še problematiko Planice.

(zapisnik 11 seje sveta ks)

Ad 3.
Predsednik je člane sveta obvestil, da morajo imenovati tudi inventurno komisijo. Člani sveta so
po kratki razpravi sprejeli naslednji
Sklep: V inventurno komisijo se imenujejo:
 Nikolaj Oitzl – predsednik
 Helena Smolej – član
 Cvetka Pavlovčič – član
Seja je bila končana ob 19.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

