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

Datum: 10.10.2004

ZAPISNIK
18. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 06.10.2004 ob
17.00 uri v sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj,
Izidor Hlebanja, Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Župan Jure Žerjav, Robert Robič, Lidija Kopriva
Opravičeno odsotni: Helena Smolej
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne lepo pozdravil. Povedal je, da je bila 17. seja
sveta KS nesklepčna in je bila odpovedana. Povedal pa je, da so bili na sejo vabljeni tudi
predstavniki društev.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 16. seje in zapisnika 2. korespondenčne seje
2. Predlog k proračunu občine za leto 2005
3. Pregled pošte
4. Ureditev struge reke Save
5. Ureditev poti mimo prvega slapa
6. Predlogi in pobude

Bojan Kordič je predlagal, da se pod 5. točko dnevnega reda obravnava tudi prometna
ureditev v varovano območje proti Kopišu.
Člani sveta so nato sprejeli naslednji
Sklep: Dnevni red za 18. sejo sveta KS se z dopolnitvijo potrdi.

Ad 1. Člani sveta so brez razprave sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 16. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Predsedujoči je prebral zapisnik 2. korespondenčne seje. Člani sveta so nato soglasno
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 2. korespondenčne seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad 2. Predsedujoči je prebral predloge za proračun katere je KS posredovala v preteklem
letu. Povedal je, da te zadeve v tem letu niso bile realizirane. Obnovila pa se je cesta mimo
Jermana. Članom sveta je povedal, da so skupaj z Županom pregledali pot do prvega slapa
skozi sotesko. Na sejo pa je povabil tudi Janeza Mertelja, da bi povedal, kaj lahko naredijo s
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potjo, vendar pa zaradi zadržanosti ni uspel priti na sejo. Predsedujoči je prebral nekaj
predlogov za ureditev v KS:
- Stanovalci naselja pod Zelenmu bregam so dali vlogo za asfaltiranje poti do tega
naselja
- Na žagi Lelenc prosi, da se postavi javno razsvetljavo
- Ureditev ceste mimo Kavaričevega Marjana
- Ureditev bi bilo potrebno tudi cesto do smučišča – prednostno
- Glede gozdnih cest je povedal, da je bila ob lanskem neurju uničena cesta v hude
hleve. S pomočjo sredstev iz občine in zavoda za gozdove in z delom domačinov je
pot kar dobro urejena. Na velikem klancu pa v strugi leži hlod in nekaj novih skal.
Opozoril je, da če bo prišlo do naliva je možno, da se spet uniči most in pot.
Predlaga, da se pošlje dopis na Zavod za gozdove, da se stanje na tem delu uredi
- Prav tako so se že lani pogovarjali za ureditev opornega zidu na Jureževi planini.
Janez Mertelj mu je obljubil, da bodo to sanirali, vendar pa do danes tega še ni bilo
izvedenega. Predsedujoči je opozoril, da v kolikor popusti oporni zid je nevarnost,
da v dolino prinese velike količine peska
- Sedaj ko se v Logu ureja pokopališče predlaga, da se odvečna prst navozi k eko
otoku, da bi se uredila okolica
- Opozoril je še, da ni urejeno glede odkupa ceste v Srednji Vrh
- Aprila je bil ogled struge reke Save na katerem je bil prisoten predstavnik Ministrstva
za okolje in prostor g. Čop. Opozoril je, da je pri olipcovem mostu opravljen v strugi
poseg kateri ob večji vodi lahko povzroči, da bo reka Sava ne tem delu pričela
poplavljati. Predlaga, da se ponovno skliče sestanek, da bi poslušali zadevo urediti.
- Zanima ga, kako je glede obvoznice in pločnikov v Gozd Martuljku
- Glede večnamenske dvorane pa upa, da se bodo našla sredstva v proračunu občine.
Predsedujoči je povedal, da je želja veliko vendar pa bi se moralo urediti vsaj tisto kar je
nujno za postoriti.
Bojan Kordič je povedal, da je v Jezercih nova ulica, ker je nekaj novih hiš. Cesta na tem
delu ni asfaltirana in nima javne razsvetljave zato predlaga, da se ta zadeva uvrsti na za
prioriteto. Ureditev bi bilo potrebno tudi cesto na Gobeli. Glede preplastitve ceste mimo
Kavaričevega Marjana pa je povedal, da Kavaričev Marjan zastonj odstopi zemljo za
razširitev ceste. Še nikjer pa ni zasledil, da je v planu odkup poti mimo njega in naprej do
Stankota.
Izidor Hlebanja je opozoril na nevarnost ceste v Srednji Vrh. Ni postavljenega ogledala in ni
varovalne mreže, da kamenje ne bi padalo na cesto.
Predsedujočega je zanimalo kako je z odpravo poškodb po izgradnji kanalizacije
Bojana Kordiča je zanimalo če ima KS pripravljeno kaj je bilo v preteklem letu raalizirano
in kaj ne. Predsedujoči mu je povedal, da tega ni bilo narejenega.
Župan je povedal, da bo prihodkov v letu 2005 napram letu 2004 82%. Odprte imajo tri
investicije. To je izgradnja občinskih prostorov v katerem bo knjižnica in LTO. Obnoviti pa
je potrebno osnovno šolo v Mojstrani, katera je zgrajena iz materialov, ki jih inšpekcija ne
dovoljuje. Del sredstev pa je potrebno zagotoviti za izgradnjo cestne infrastrukture.
Potrebno pa je sanirati Jureževo zajetje in izgraditi vodohram. V Gozd Martuljek letos pride
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tudi novo gasilsko vozilo. Upa pa, da bodo uspeli zagotoviti sredstva za dograditev
gasilskega doma. Kar se tiče ceste v Srednji Vrh je povedal, da bodo to poskušali urediti iz
tekočega vzdrževanja. Glede eko otoka je povedal, da je tajnik Občine naročil Komunali,
naj stanje uredi in navozi prst in zaseje travo. Kar se pa tiče odkupa ceste v Srednji Vrh je
povedal, da so zadeve prišle do tega, da imajo cenitve in bodo poskušati priti do ureditve te
zadeve. Kar se pa tiče poti mimo pravega slapa pa je župan povedal, da se je potrebno
odločiti, kdo bo to pot popravljal. Nekaj denarja pa bodo namenili za ureditev te poti.
Bojan Kordič je opozoril, da bankine ob cestah niso urejene in zaradi tega prihaja do
poškodb na cesti.
Kar se pa tiče glede Save je župan povedal, da so na ministrstvu za okolje in prostor
povedali, da bodo uredili strugo Save na območju olipcovega mostu. Kar pa se do sedaj še
ni uredilo. Glede obvoznice pa župan vidi srednjeročno rešitev, da občina in država
pričneta s pripravo lokacijskega načrta same trase. Potem pa bi državo prepričali, da bi s to
povezavo in s povezavo preko Vršiča uredili to cesto. Naredil pa bo vse, da bi pločniki prišli
nazaj v državni proračun.
Poškodbe po izgradnji kanalizacije pa bo sedaj nadzor pregledal in kar je bilo nekakovostno
narejeno, bodo morali izvajalci morali popraviti. Rajko Puš pa je pripravil kataster o vseh
priključenih objektih, tako da bodo sedaj na občini prvič vedeli, kateri objekti so priključeni
in kateri še niso.
Robert Robič je povedal, da vsi pričakujejo del občinske pogače. Pridružuje se mnenju, da
je bila KS Rute pri občinskih investicijah prikrajšana. Strinja se, da če se investira v šolo in
zdravstveni dom v Kranjski Gori, da je to dobro tudi za krajane KS Rute. Povedal je, da se
bo na občini zavzemal za sprejetje takega proračuna, kateri bo imel v investicijah tudi
sredstva za razširitev gasilskega doma za potrebe krajanov. Podpira pa gesto Kavaričevega
Marjana za ureditev ceste. Prav tako pa misli, da bi morali urediti tudi cesto v novo naselje
pod zeleno jamo. Potrebno bi pa bilo podpreti akcijo, da vsaka družina kupi svoj stol za
novo dvorano.
Bojan Kordič je povedal, da bi imenovali skupino katera bi določila prioritete v KS. Od
krajanov pa je prijel pripombe krajanov, da se pojavljajo težki tovornjaki v dolini.
Župan mu je povedal, da je bil inšpektor za ceste pri njem in ga je opozoril na ta problem.
12 oktobra se bo župan ponovno sestal z inšpektorjem za ceste in ga bo še enkrat opozoril
na ta problem.
Otilijo Mertelj pa je zanimalo, kako je glede tenis igrišča v Gozd Martuljku.
Župan ji je odgovoril, da se sedaj pripravlja nova cenitev za to zemljišče. Njegova želja pa
je, da bi se v vsakem kraju uredilo otroško igrišče tako, kot ga je uredil hotel Lek.
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Člani krajevne skupnosti so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh za prednostne investicije na
območju KS predlaga:
 Prizidek k gasilskemu domu
 Asfaltiranje poti do žičnice in kolesarske poti
 Ureditev igrišča ob Hladniku
 Asfaltiranje ceste mimo Kavaričevega Marjana – priprava dokumentacije
 Ureditev poti mimo prvega slapa

Predsedujoči je povedal, da Stanislav Štefančič iz podjetja Jezerci d.o.o., odkupuje od
občine zemljišče okoli hidroelektrarne ob Hladniku parc.št. 681/40 k.o. Gozd. Člani sveta so
po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se strinja s prodajo
nepremičnine s parc.št. 681/40 k.o. Gozd podjetju Jezerci d.o.o. iz Gozd Martuljka.

Ad 3. Ni bilo pošte.
Ad 4. Predsedujoči je prosil župana naj se uredi struga Save pri olipcovem mostu, da ne bo
prišlo do poplavljanja Save.

Ad 5. Bojan Kordič je vprašal župana, kako je v zvezi z varovanjem območja Kopiše. To
območje je varovano z odločbo, zato prosi, da se območje zavaruje.
Ad 6. Predsedujoči je povedal, da je Turistično društvo Gozd Martuljek dobil priznanje za
urejenost kraja.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

