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

Datum: 19.11.2004

ZAPISNIK
19. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 18.11.2004 ob
19.00 uri v sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj,
Izidor Hlebanja, Helena Smolej, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Jože Brudar

Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 18. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Finančni plan KS
5. Imenovanje inventurne komisije
6. Predlogi in pobude

Ad. 1 Člani sveta so po kratki razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 18. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad. 2 Predsedujoči je povedal, da je prejel vabilo za delavnico v okviru projekta Strategija razvoja
turizma občine Kranjska Gora. Vabilo je prišlo dan pred delavnico, tako da zaradi zadržanosti ni
imel časa, da bi se je udeležil.
Ad. 3 Predsedujoči je v kratkem predstavil predlog proračuna za leto 2005. Pri postavki gozdne
ceste je ponovno opozoril, da bo potrebno popraviti cesto v Jureževo planino. Pri postavki ceste je
povedal, da že deset let prosijo, da ogledalo na cesti v Srednji Vrh. Bojan Kordič pa je opozoril, da
cesta v Srednji Vrh nima urejenih bankin in zaradi tega prihaja do poškodb na cestišču. Pri postavki
javna razsvetljava pa je opazil, da bi bila v predlogu proračuna razsvetljava pri Jelencu.
Predsedujoči je povedal, da povedal, da je za cesto do smučišča v predlogu proračuna postavka za 5
mio SIT, pri sprehajalnih poteh pa 2 mio. SIT. Bojan Kordič je povedal, da v proračunu ni postavke
za ureditev ceste na kopiše, prav tako pa ni postavke za ureditev parkirišč po občini. Predsedujoči je
predlagal, da bi se sredstva iz postavke 063.2. Vodovodno omrežje prenesla na postavko Prizidava
gasilskega društva. Nikolaj Oitzl je povedal, da v predlogu proračuna pri postavki Načrti in druga
projektna dokumentacija ni sredstev, čeprav je inšpektor za ceste svetoval Županu, da pripravi
lokacijsko dokumentacijo za obvoznico in urejanje struge reke Save. Bojan Kordič je rekel, da bi
morali pričeti razmišljati o protestni akciji za obvoznico. Člani sveta so po razpravi sprejeli
naslednja sklepa:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga, da se v predlogu proračuna
za leto 2005 iz postavke 063.2. Vodovodno omrežje, sredstva v višini 15.000.000,00 SIT
prenesejo na postavko Prizidava gasilskega doma za potrebe KS Rute.
(zapisnik 19 seje sveta ks)

Sklep: Postavi se vprašanje Županu Juretu Žerjavu, zakaj se še ni pričel postopek za
pridobitev lokacijske dokumentacije za strugo reke Save in obvoznico v Gozd Martuljku, kot
mu je svetoval prometni inšpektor. V predlogu poračuna za leto 2005 namreč pri postavki
045.4. Načrti in druga projektna dokumentacija niso predvidena sredstva.
Ad. 4 Predsedujoči je članom predstavil finančni plan za leto 2005. Člani so po kratki razpravi
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se finančni plan za leto 2005.
Ad. 5 predsedujoči je povedal, da je potrebno imenovati inventurno komisijo. Po kratki razpravi so
člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: V inventurno komisijo se imenujejo:
- Nikolaj Oitzl – predsenik
- Helena Smolej – članica
- Cvetka Pavlovčič – članica

Ad. 6 Predsedujoči je povedal, da se je na njega obrnil Robič Janez, glede pripomb ob
pluženju snega. Povedal je, da se bo sklical sestanek z komunalo, ker se bodo pogovorili
glede pluženja snega. Predsedujoči je povedal, da je ob zadnjem deževju pri Tratcah odneslo
del brežine reke Save, tako da je vod kanalizacije v nevarnosti, da se prelomi. Nekajkrat so
se že pogovarjali prav o regulaciji Save, vendar pa ni bilo nič narejeno na tem projektu.
Predsedujoči je povedal, da je govoril z Omanovič Abilom, kateri mu je povedal, da so pri
rušenju starega hotela Špik našli dokumentacijo o gradnji hotela. To dokumentacijo pa je
pripravljen izročiti KS. Otilija Mertelj je predlagala, da bi izdali bilten o delu KS. Na seji
Planinskega društva pa so ji postavili vprašanje, kdo dovoli, da se postavljajo table po kraju.
Glede zadnjih volitev pa je še povedala, da ni želela voliti, ker v volilnem imeniku ni bilo
KS Rute. Iz okrajne volilne komisije je dobila pojasnilo in kasneje odšla tudi voliti. Člani
sveta so se strinjali, da se na Okrajno volilno komisijo Jesenice pošlje dopis, v katerem se
jih prosi, da ob naslednjih volitvah v volilni imenik vnesejo KS Rute. Nikolaj Oitzl je
povedal, da od sestanka s prometnim inšpektorjem ni bilo nič realiziranega, kar je bilo
napisano v zapisniku. Predlaga, da se ponovno pošlje dopis na prometnega inšpektorja.
Pričeli pa naj bi tudi postopek za protesno zaporo ceste. Člani so po razpravi sprejeli
naslednji
Sklep: Obvesti se Prometni inšpektorat RS o neizvajanju zapisnika številka 26841 z
dne 13.07.2004, ki je bil zapisan na občini Kranjska Gora.
Predsedujoči je predlagal, da glede prometne varnosti v KS Rute pooblastijo Nikolaja
Oitzla, da vodi zadeve. Člani sveta so se s predlogom strinjali.
Predsedujoči je še povedal, da se morajo dogovoriti glede najemnine za prostor. Člani sveta
so sprejeli naslednji
Sklep: Za najemnino za prostor se nameni 150.000,00 SIT.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

(zapisnik 19 seje sveta ks)

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

