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

Datum: 24.05.2004

ZAPISNIK
15. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 20.05.2004 ob 19
uri v sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Helena Smolej, Bojan Kordič,
Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Vinko Štravs, Jože Brudar, Jože Zupančič, Emil Tavčar
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika 14. seje
Pregled pošte
Ureditev okolice eko otoka ob Hladniku
Pregled gradiva za občinski svet
Stanje cest po izgradnji kanalizacije
Pomanjkljivosti pri izgradnji kanalizacije
Prometna varnost – Nikolaj Oitzl
Dopis Bojana Kordiča
Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je prebral sklepe zapisnika 14. seje. Po kratki razpravi so člani sveta soglasno
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 14. seje sveta KS Rute.
Bojan Kordič pa je opozoril, da če se vabi krajana na seje naj se na vabilu vpiše pod katero
točko se ga vabi. Opozoril pa je tudi na to, da na oglasnih deskah ni bilo objavljeno da je
seja KS Rute. Predsednik mu je odgovoril, da do sedaj tega niso izobešali na oglasno desko.
Bodo pa v bodoče tudi to realizirali.
Ad 2.
Predsednik je povedal, da so člani sveta dobili v gradivu dopis Lepoša Štefana v zvezi z
kanalizacijo. Od policije so dobili vabilo na dan odprtih vrat. Dobili so tudi dopis za ogled
poškodb na občinskih cestah po izgradnji kanalizacijskega sistema. Pintar pa je prinesel
dopis glede golf igrišča.

(zapisnik 15 seje sveta ks)

Ad 3.
Predsednik je povedal, da so na sejo povabili Vinka Štravsa, kateri bo predstavil predlog
ureditve okolice eko otoka ob Hladniku. Vinko Štravs je predlagal, da bi se okolica eko
otoka o Hladniku uredila za parkirišče za obiskovalce Srednjega Vrha. Postavile naj bi se
tudi klopce. Na tej lokaciji so trenutno kupi materiala, katerega bi bilo potrebno odpeljati.
Predsednik je povedal, da bi v letošnjem letu poskusili urediti to tako, da bi gramoz
odpeljali, ter zravnali tla. Člani so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Potrebno je urediti okolico eko otoka ob Hladniku. O ureditvi pa se bo KS Rute
dogovorila z občino Kranjska Gora.
Ad 4.
Predsednik je povedal, da je v gradivu za občinski svet pri točki Zemljiške zadeve prodaja
parcel v Gozd Martuljku. Nikolaj Oitzl je opozoril, da je potrebno preveriti, če to zemljišče
ni od agrarne skupnosti. Jožef Brudar je opozoril navzoče, da je od sedaj naprej gradivo
vsem dostopno v elektronski obliki na internetu. Predsednik je omenil še nekaj točk iz
dnevnega reda seje občinskega sveta. Jože Zupančič je opozoril, da bi se morali dogovoriti
glede turizma v Gozd Martuljku, da bo lahko potem na sejo občinskega sveta zagovarjal
strategijo turizma v Gozd Martuljku. Opozoril je še, da v gradivu ni opazil poročil od
turističnih društev. Bojan Kordič je podal pobudo, da se skliče sestanek vseh društev v KS
Rute. Turistično društvo Gozd Martuljek pa je opozoril, da jih ob prireditvah katere
pomagajo organizirani nikjer ni omenjeno ime turističnega društva. Zupančič je še podal
pobudo, da se na seje KS Rute vabi tudi predstavnike posameznik društev v KS Rute.
Cvetka Pavlovčič je tudi opozorila, da ko je TD Gozd Martuljek sodeloval pri organizaciji
Kekčevih dnevov se je omenjalo samo LTO Kranjska Gora. Emil Tavčar pa je povedal, da
je turistično društvo Gozd Martuljek ljubiteljsko društvo. LTO pa je v občini zato, da bo
organiziral prireditve, turistično društvo pa daje pobude.
Predsednik je ponovno opozoril na nevarnost steze mimo prvega slapa. Jože Brudar je
povedal, da ko je LTO pripravil karto sprehajalnih poti je spodaj napisal, da se sprehajalne
poti uporabljajo na lastno odgovornost. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: KS Rute daje pobudo na občino Kranjska Gora, da se postavijo table na poti
mimo prvega slapa. Na tabli naj bo opozorilo, da je prehod na lastno odgovornost, ter
nevarnost proženja kamenja. Zaradi bližajoče se turistične sezone, bi bilo potrebno
table postaviti v roku 14 dni.
Ad 5.
Predsednik je povedal, da bo v sredo 26.05.2004 komisija pregledala škodo na cestah po
izgradnji kanalizacije. Bojan Kordič je opozoril, da je prišlo pri eko otoku ob gradnji
kanalizacije do zoženja asfaltne ceste. Opozoril je, na poškodbe cest zaradi pretežkih
tovornjakov. Jože Brudar pa je povedal, da so bile nekatere ulice v celoti na novo
preplastene z asfaltom. V Gozd Martuljku je bila tako urejena cela Korzika. Jože Zupančič
je opozoril na uničenje cest od strani gozdarjev, ki vozijo les iz gozda.
Ad 6.
Predsednik je povedal, da je pomanjkljivosti pri izgradnji kanalizacije toliko, da predlaga,
da se na to temo skliče sestanek z koncesionarjem. Jože Zupančič je predlagal, da krajani
pošljejo pripombe glede kanalizacije na KS Rute ter na občino Kranjska Gora.

(zapisnik 15 seje sveta ks)

Ad 7.
Predsednik je glede prometne varnosti dal besedo Nikolaju Oitzlu. Nikolaj Oitzl je povedal,
da sedaj spremlja situacijo o prometni varnosti v KS Rute že sedem let. Poslal je dopise na
več naslovov vendar pa je dobil odgovor samo od občine. Vprašal je, zakaj se nikoli na
sestanke glede obvoznice ne povabi predstavnika KS Rute? Predlaga, da se na prometni
inšpektorat pošlje dopis, da naj si inšpektor ogleda cesto ter pove ali je cesta varna ali ni.
Člani so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Na Prometni inšpektorat RS se pošlje dopis v katerem se jih zaprosi, da
strokovno ocenijo prometno varnost na regionalni ceste skozi Gozd Martuljek.
Emil Tavčar je podal predlog, da se Mejno policijsko postajo Kranjska Gora obvesti o
problematiki motoristov v spodnjem delu Gozd Martuljka, kateri vozijo z zelo veliko
hitrostjo.
Ad 8.
Predsednik je povedal, da so dobili dopis Bojana Kordiča. Zadeve glede stanja cest po
kanalizaciji so obravnavali že v peti točki. Glede dražjih priključkov na kanalizacijo pa je
predsednik povedal, da do danes na KS Rute ni prišla nobena pobuda za obravnavo te
zadeve. Kar pa se tiče prometne signalizacije za ureditev prometa v Kopiše pa mu je
predsednik povedal, da so predlog odloka o ureditvi prometa poslali na občino Kranjska
Gora v obravnavo.
Ad 9.
Predsednik je povedal, da so na sejo prišli člani gradbenega odbora za prizidek k gasilskemu
domu. Besedo je dal Milanu Polaku, ki je predstavil, projekt dograditve gasilskega doma.
Milan Polak je povedal, da potrebuje soglasje samo še od DRSC, potem bo pa lahko pričel
z projektom. Upa, da bo projekt končan do konca junija. Ko bo projekt končan bodo pa
lahko že zaprosili za gradbeno dovoljenje.
Predsednik je povedal, da je bil železniški most na koncu Gozd Martuljka urejen, vendar pa
so sedaj postavili količke in lastniki parcel nimajo sedaj dostopa do zemljišč. Jože Brudar je
povedal, da so seznanjeni z zadevo in je v reševanju.
Predsednik je povedal, da smreke na Bučanovi rampi delajo senco na parcele. Občinsko
upravo prosi, da bi z dopisom opozorila lastnike parcel, ker je sedaj odlagajo tudi smeti.
Jože Brudar je rekel, da bi bilo najbolje, da se najprej KS pomeni z lastniki, če pa ne bo
pomagalo, bi pa naredili dopis na občino.
Predsednik je opozoril, da je bila cesta proti smučišču ob lanskih poplavah prekopana, sedaj
pa še ni bila sanirana, tako da imajo lastniki zemljišč težave z dostopom.
Nikolaj Oitzl je povedal, da ga je Jože Pintar obvestil, da bi se dalo urediti nabrežino Save v
Gozd Martuljku. Predsednik pa mu je odgovoril, da so se na to temo dobili z županom in
Čopom. Čop je obljubil, da se bo ta projekt posredoval naprej v izdelavo.
Bojan Kordič je povedal, da se je pri njem oglasil Aleš Jelenc. Prosi, če bi se pri njem lahko
postavila javna razsvetljava.
Predsednik se je vsem zahvalil za udeležbo.
Seja je bila končana ob 21.55 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
(zapisnik 15 seje sveta ks)

PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

