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

Datum: 17.12.2004

ZAPISNIK
20. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 16.12.2004 ob
18.00 uri v gostilni Pri Jožici.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Jože Brudar, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj,
Helena Smolej
Ostali prisotni: Robert Robič, Robert Plavčak, Milan Polak, Janez Mertelj, Emil Tačar

Predlagan in sprejet bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 19. seje
2. Pregled gradiva občinskega sveta
3. Pregled dejavnosti KS v letu 2004
4. Program dela KS v letu 2005
5. Predlog za člana nadzornega odbora občine
6. Predlogi in pobude

Ad. 1 Člani sveta so brez razprave sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 19. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad. 2 Predsedujoči je predstavil gradivo občinskega sveta. V predlogu proračuna so za območje KS
Rute predvidena naslednja sredstva:
• za prizidek h gasilskemu domu v višini 15 mio SIT
• za asfaltiranje ceste do žičnice v višini 5 mio SIT
• za izgradnjo vodohrama 15 mio SIT
Poleg teh sredstev so še sredstva za tekoče vzdrževanje in delo društev.
Nikolaj Oitzl je povedal, da ni zasledil, da bi imela občina sprejet odlok o vzdrževanju javne
razsvetljave. Bojan Kordič je predlagal, da se preveri če odloka še ni, da se poda pobuda za sprejetje
odloka o vzdrževanju javne razsvetljave. Nikolaj Oitzl je še opozoril, da avtodomi nimajo urejenih
postajališč, kjer bi očistili fekalije in natočili vodo. Predsedujoči je bil mnenja, da je premalo
sredstev za urejanje sprehajalnih poti. Predlagal je, da se da na občino pobuda za ureditev katastra
sprehajalnih poti. Člani so nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga, da se prične z
izdelavo katastra sprehajalnih poti.
Glede zelenic je predsedujoči predlagal, da bi zelenice lahko zalivala vsa gasilska društva in ne
samo PGD Kranjska Gora. Bojan Kordič pa je opozoril, da je potrebno urediti zelenico ob
spomeniku pri malem špiku.
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Predsedujoči je povedal, da že 10 leto prosijo za ogledalo na cesti v Srednji Vrh. Člani sveta so nato
sprejeli nato naslednji
Sklep: Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh ponovno predlaga, da se
postavi ogledalo na cesti v Srednji Vrh.
Pri programu prodaje zemljišč je predsedujoči opozoril, da se prodajata zemljišči pri dveh bivših
železniških čuvajnicah. Pri tem je potrebno biti previden, da se ne bo prodalo zemljišče, kjer naj bi
potekala kolesarska steza.
Predsedujoči je vprašal Janeza Mertelja, kako je z obnovo podpornega zidu v Jureževi planini.
Janez Mertelj je povedal, da je govoril z županom in so se dogovorili, da bodo pričeli z obnovo v
letu 2005.
Bojan Kordič je opozoril, na slabo vzdrževanje občinskih cest. Kot primer je navedel cesto v
Srednji Vrh, kjer so bankine nižje od asfalta. Zaradi tega pa prihaja do hujših poškodb asfaltne
površine. Zato je nujno, da se pristopi k urejanju bankin povsod tam, kjer so bankine nižje od
asfalta. Člani sveta so nato po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh ugotavlja, da se vzdrževanje
cest ne vrši tako kot bi bilo potrebno. Zaradi tega prihaja do poškodb na cestah. Primer je
cesta v Srednji Vrh, ker niso urejene bankine in prihaja do lomljenja asfalta.
Bojan Kordič je še povedal, da bodo morali urediti red v parkirninah. Parkirnina bi morala biti
enotna za celo občino in sredstva od parkirnine naj bi bila integralni del proračuna občine. Občina
pa naj bi izdajala enotne parkirne lističe. Urediti bo pa potrebno centralno parkirišče.
Ad 3. Predsedujoči je predstavil delo KS Rute v letu 2004. Poudaril pa je:
• 16. marca je bil izvršen ogled struge reke Save in hudournika Jerman. Pri ogledu je bil
navzoč župan Jure Žerjav, tajnik občine Jože Brudar in g. Čop predstavnik Ministrstva za
okolje in prostor. Zaradi snega so ogled struge reke Save opravili še 19. aprila. Čop je takrat
povedal, da bo predlagal ureditev struge za breznom, vendar pa se to ni realiziralo.
• Nekaj težav je bilo pri Lepošu, kjer je prišlo do izlitja fekalij iz kanalizacijskega sistema.
• 15. maja je bila organizirana proslava ob prazniku KS.
• S prometnim inšpektorjem so imeli pri županu sestanek, vendar pa se zaenkrat stvari še niso
pričele urejati.
• S predstavniki občine je bil opravljen ogled soteske do prvega slapa. Predsedujoči je bil
mnenja, da se ne sme dopustiti, da se soteska zapre za javnost.
• Bil je opravljen ogled poškodb cestišča po izgradnji kanalizacijskega sistama.
Predsedujoči je pohvalil mlade krajane, ki so pripravili igro ob krajevnem prazniku ter gozdarje, ki
so pripravili ogled kope.
Ad 4. Pri programu dela za leto 2005 pa je predsedujoči poudaril:
• Pričetek del za prizidek gasilskega doma.
• Odpravljati bo pričeti z odpravljanjem poškodb na cestišču po izgradnji kanalizacijskega
sistema.
• Potrebno bo pričeti z odkupovanjem zemljišč po katerih potekajo občinske ceste.
• Še naprej bo potrebno opozarjati na ureditev prometne varnosti v kraju in urejanja struge
reke Save.
• Potrebno bo dograditi kanalizacijski sistem in nanj priključiti še objekte, ki sedaj niso.
• Ob magistralni cesti bi morali postaviti table z imeni ulic.
Robert Robič je glede prometne varnosti opozoril, da bi bilo potrebno ob cesti skozi Gozd
Martuljek namestiti vsaj 20 luči. Nekateri deli ceste so brez razsvetljave. Gozd Martuljek je poleg
Belce edina vas v občini brez obvoznice. Povedal je, da je od Nikolaja Oitzla dobil dopis, da bi z
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amandmajem poiskali sredstva za dokumentacijo za obvoznico in ureditev struge reke Save.
Predlagal pa je, da bi se v letu 2005 sklical zbor krajanov kjer bi se sprejel sklep, da se podpira
izgradnja pločnikov, z vsemi aktivnosti pa se nadaljujejo postopki za izgradnjo obvoznice.
Bojan Kordič je povedal, da je to zadevo predstavil na zadnji seji občinskega sveta. Nikolaj Oizlt pa
je bil menja, da so pločniki stvar upravljalca ceste in ne ve zakaj so jih na zboru krajanov spraševali
glede pločnikov. Emil Tavčar pa je predlagal, da bi se imenoval odbor, ki bi peljal aktivnosti glede
obvoznice.
Ad 5. Predsedujoči je povedal, da so dobili dopis v katerem jih Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja pri občinskem svetu seznanja, da bo Aleksander Kuplenik 1.1.2005 postal
direktor javnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Zaradi tega ne bo moral več opravljati dolžnosti
v nadzornem odboru občine. KS lahko vloži predlog za nadomestnega člana nadzornega odbora
občine. Predsedujoči je za nadomestnega člana predlagal Rajka Petraša, kateri je pripravljen
prevzeti to funkcijo. Po kratki razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Krajevna skupnost »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh za nadomestnega člana
nadzornega odbora občine predlaga Rajka Petraša, roj. 17.1.1958, stanujočega Finžgarjevo
naselje 3, Gozd Martuljek.

Seja je bila končana ob 20.10 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

