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Datum: 28.10.2005
ZAPISNIK
1. izredne seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 19.10.2005
ob 19.00 uri v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj,
Helena Smolej, Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Izidor Hlebanja
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava zapisnika zbora krajanov
2. Neizvrševanje sklepov KS
Predsednik je v uvodu pojasnil, da sta pobudo za sklic izredne seje podala Nikolaj Oitzl in
Bojan Kordič.
Nikolaj Oitzl je pojasnil razloge za izredno sejo. Na prejšnji redni seji so ugotovili, da še ni
zapisnika zbora krajanov. Predlagal je, da o tem sprejmejo sklep na korespondenčni seji, do
katere ni prišlo. Za izredno sejo je predlagal dve točki in sicer Prometno problematiko in
Ažurnost KS.
Bojan Kordič je povedal, da se vsa zadeva odvija okoli zbora krajanov. Prebral je člene
statuta KS Rute, katere se nanašajo na delo sveta KS in predsednika KS. Pred zborom
krajanov so se dogovori, da bo zbor vodila Cvetka Pavlovčič, kar se potem ni zgodilo.
Nedopustno je, da se zapisnik zbora krajanov piše 3 mesece. V zapisniku je vrsto stvari, ki
so obligatorne. Ker ni bilo zapisnika se sklepi niso izvajali. Občino je potrebno o tem
opozoriti. S strni predsednika sta bila na zboru krajanov predlagana dva sklepa. Za
predlagani sklep, da se postopek ukine se niso nikoli dogovorili. S strni odvetnika Sama
Ošabnika je dobil poziv, da se mora opravičiti njegovi stranki Robertu Bizjaku. Povedal je
še, da je bil na UE Jesenice 13.9.2005 organiziran sestanek v zvezi z gradnjo v območju
zavarovane gorske skupine Gozd Martuljek. Na sestanku so sodelovali predstavniki Občine,
Zavod za varstvo kulturne. Na ta sestanek KS Rute ni bila vabljena niti ni bila o sestanku
obveščena. Prebral je zapisnik sestanka. Ni se strinjal z navedbami načelnika Vitomirja
Pretnarja, ki so v zapisniku. Na sestanku občina ni odigrala svoje vloge.
Predsednik je povedal, da so se zbrali na izredni seji, da se pove kaj se dela narobe v
krajevni skupnosti. Zadeve glede gradnje v varovanem pasu bodo obravnavali na eni od
naslednjih sej. Predsednik je pojasnil Nikolaju Oitzlu, da dopis na prometni inšpektorat ni
šel naprej, ker je bil napisan zelo ostro z grožnjami o zapori ceste. Glede prometne varnosti
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je povedal, da so na zboru krajanov leta 2003 zavrnili gradnjo pločnikov skozi Gozd
Martuljek, nato pa so zahtevali ureditev prometne varnosti. Imeli so tudi sestanek z
prometnim inšpektorjem. KS je poslala dopis na prometnega inšpektorja za ogled vendar s
strani inšpektorja ni bilo odgovora.
Nikolaj Oitzl je glede sklepa krajanov, da so prosti pločnikom povedal, da je bila to
konstrukcija. Bil je mnenja, da je država dolžna urediti pločnike, vzdržuje pa jih občina.
Bojan Kordič je povedal, da so pogovarjajo o obvoznici že 20 let. Z novo občino so šle
zadeve glede gradnje obvoznice navzdol.
Predsednik je pojasnil, da se bo prostorska konferenca organizirana takrat, ko bo zato
pripravljeno gradivo na občini. Glede pluženja snega je povedal, da prav hudih problemov s
tem nimajo.
Bojan Kordič je povedal, da je podal pisno pripombo glede pluženja v lanski zimi.
Predsednik mu je povedal, da se je pozanimal in da pluženja ni bilo, ker je sredi ulice stal
avto, tako da plug ni mogel mimo. Glede pisanja zapisnikov se bo opozorilo občino, da se v
bodoče zapisniki pišejo bolj dosledno. Na očitek, da na seji niso obravnavali gradnje v
varovanem območju je pojasnil, da so od načelnika UE Jesenice dobili dopis, da bo v
septembru sestanek, na katerem bodo poskušali zadeve rešiti. Sestanek na UE Jesenice je bil
sklican brez vednosti KS Rute. Bil je tudi na razgovoru pri načelniku UE Jesenice. Načelnik
ga je opozoril, da morajo biti pozorni,da se bo ob sprejemanju novih prostorskih aktov
zavarovano območje Martuljka vneslo v prostorske akte. Predsednik je pojasnil, da so z
Ministrstva za okolje in prostor dobili dopis v katerem ugotavljajo, da gradnja poteka v
skladu z gradbenim dovoljenjem tako, da inšpekcija nima razlogov za ukrepanje. Na zboru
krajanov je bilo prisotnih dosti medije vendar so po prvi točki vsi zapustili sejo. Pred
zborom krajanov niso preverili vseh dokumentov. Kar se tiče zahteve za opravičilo je
povedal, da je bil dopis naslovljen na Bojana Kordiča in ne na KS Rute.
Otilijo Mertelj je zanimalo, zakaj KS Rute ni bila vabljena na sestanek na UE Jesenice.
Predsednik je povedal, da sklepi KS za občino niso zavezujoči.
Nikolaj Oitzl je predlagal, da zadeve v bodoče peljejo sami brez občine.
Glede sestanka na UE Jesenice so člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: S strani UE Jesenice naj se pridobi uradni zapisnik sestanka z dne 13.09.2005 v
zvezi za gradnjo v območju zavarovane Martuljkove skupine.
Predsednik je po koncu razprave predlagal sklep, da odstopi z mesta predsednika sveta KS
in prav tako tudi kot svetnik KS. Pojasnil je vse svoje aktivnosti kot predsednik KS.
Helena Smolej je bila mnenja, da na podlagi vseh aktivnosti, ki jih je vodil predsednik do
sedaj ni videla razloga, da bi Alojzij Hlebanja odstopil z mesta predsednika KS.
Otilja Mertelj je podprla Alojzija Hlebanja, da ostane še naprej na položaju predsednika KS.
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Cvetka Pavlovčič je želela, da Alojzij Hlebanja ostane še naprej predsednik KS. Pozvala jih
je, da ostanejo enotni.
Bojan Kordič je povedal, da je bil namen izredne seje, da se dogovorijo za delo v naprej.
Predlagal je, da se ustanovil odbor ali komisija za pomoč pri delovanju sveta KS. Od vseh
KS v občini KS Rute dobi za investicije najmanj sredstev.
Pogovarjali so se o gradnji prostorov KS Rute. Predsednik je opozoril na problematiko
sodelovanja med svetom KS Rute in svetniki OS iz KS Rute.
Bojan Kordič je pojasnil, da so svetniki OS iz KS Rute v različnih skupinah, zato niso
enotni med seboj. Predlagal je, da bi morali biti svetniki v svetu KS Rute bolj enotni.
Alojzij Hlebanja je povedal, da bo ostal predsednik sveta KS Rute v primeru, da bodo
složno delali naprej. Pojasnil je, da ni pristaš,da v dopise vključujejo grožnje, ki se morda
izkažejo, kot neutemeljene.
Nikolaj Oitzl je predlagal, da bi v naprej vse dopise pošiljali direktno na ustanove, občini pa
bi dopise poslali v vednost.
Predsednik je predlagal, da se do naslednje seje o tem dogovorijo.
Bojan Kordič je povedal, da bi morali ljudi obveščati o delu v KS Rute.
Predsednik je povedal, da se sedaj sklici za seje sveta KS Rute ter zapisniki sej sveta KS
Rute objavljajo na internetnih straneh.
Bojan Kordič je povedal, da bo na naslednji seji obravnavan proračun občine za leto 2006.
Pripraviti bi morali pripombe na proračun. Na seje sveta naj bi se vabili tudi predstavnike
društev iz KS Rute. Predlagal je še, da bi seje zaradi mraza imeli na občini.
Dogovorili so se, da bi lahko o svojem delu krajane obveščali preko lokalne televizije ATM
ter prek časopisa Zgornjesavc.
Bojan Kordič je povedal, da bo potrebno urediti prometni režim na Kopišu, prav tako pa bo
potrebno urediti občinsko redarsko službo. Predstavil je tudi problematiko težkega
tovornega prometa. Do naslednje seje bo pripravil pisno poročilo glede omenjene
problematike.
Seja je bila končana ob 21.00 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

3

