OBČINA KRANJSKA GORA
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Datum: 21.01.2004

ZAPISNIK
21. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 20.01.2005 ob
19.00 uri v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja, Helena Smolej,
Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj, Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav
Ostali prisotni: Emil Tačar

Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 20. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Najem zemljišča ob Eko otoku
5. Predlogi in pobude
Bojan Kordič je predlagal, da se na dnevni red uvrsti še točka o zaščiti hotelsko turističnega
območja ob hotelu Špik.
Predsedujoči je predlagal, da pod 6. točko dnevnega reda uvrstijo še točko Namembnost zemljišča
hotelske cone Špik.
Člani so se z razširitvijo dnevnega reda strinjali.

Ad. 1 Predsedujoči je dal zapisnik v obravnavo. Nikolaj Oitzl je pojasnil, da je v 4. točki
dnevnega reda v stavku »Nikolaj Oizlt pa je bil menja, da so pločniki stvar upravljalca ceste
in ne ve zakaj so jih na zboru krajanov spraševali glede pločnikov« mislil s tem, da je stvar
upravljalca, da pločnike zgradi vzdržuje jih pa občina. Bojana Kordiča pa je zanimalo, če sta
bila zadnja dva sklepa iz 2 točke dnevnega rada posredovana na JP Komunalo in kako sta
bila posredovana na občino.Uroš Grzetič je pojasnil, da sta bila sklepa posredovana samo na
občino v okviru zapisnika. Bojan Kordič je prosil, da se sklepa izpišeta in se posredujeta na
občino. Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 20. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad 2. Predsedujoči je povedal, da so na dopis KS Rute glede prometne varnosti prejeli pisni
odgovor Prometnega inšpektorata RS, kateri je priložen v gradivu za sejo. Po razpravi je
predsedujoči predlagal, da točko o prometni varnosti obravnavajo na naslednji seji KS. Do takrat se
bo pripravil sklep z utemeljitvijo glede ogrožene prometne varnosti. Za pripravo te točke so
zadolžili Bojana Kordiča in Nikolaja Oitzla.
(zapisnik 21 seje sveta ks)

Ad 3. Predsedujoči je člane sveta seznanil s predlaganim dnevnim redom seje občinskega sveta ter
predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Zanimalo ga je, kako je z sredstvi za konjeniške poti,
katere so v proračunu. Bojan Kordič je pojasnil, da je v strategiji razvoja občine Kranjska Gora
napisno tudi postavka konjeniške poti. Člani sveta pa so bili mnenja, da konjeniške poti ne morejo
potekati po kolesarskih poteh.
Predsedujoči je še povedal, da se na LTO Kranjska Gora pripravlja novi tisk karte turističnega
območja občine Kranjska Gora. V preteklosti so se v kartah pojavljale napake glede krajevnih imen,
zato so člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: LTO Zavod za turizem občine Kranjska Gora naj pred tiskanjem turistične karte
osnutke pošlje v pregled in dopolnitve na vsa Turistična društva in Krajevne skupnosti v
občini Kranjska Gora.

Pri postavki sprehajalnih poti je še enkrat poudaril, da bi morali obnovo poti skozi sotesko
do prvega slapa bi morali obravnavati prednostno. Ne sem se dopustiti, da se pot zapre.
Predsedujoči je predlagal, da naj se sredstva za zagotavljanje boksov za pse pridobijo od
lastnikov psov in ne iz občinskega proračuna. Izpostavil je problematiko psov, ki se prosto
gibljejo po travnikih ter plašijo ovce. Pojasnil je, da še vedno velja Zakon o širjenju stekline.
Bojan Kordič je povedal, da edini na gorenjskem nimamo vzpostavljene občinsko
komunalno redarstvo. Trenutno pa ni nikogar pa bi nadzoroval to problematiko. Člani so po
razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Občinski svet občine Kranjska Gora naj razpravlja o problematiki prostih psov
in tistih, ki ne upoštevajo KONTOMAC-a (Zakona o širjenju stekline). Način
izvajanja KONTOMAC-a pa naj določijo na občini.
Predsedujoči je prosil, da se na občino postavi vprašanje, kdo je odgovoren za vzdrževanje
spominskih parkov (spomenik pri Malem Špiku v Gozd Martuljku).
Postavi naj se tudi vprašanje, kako je s tretjim Eko otokom v spodnjem delu Gozd
Martuljka.
Glede na to, da se so umaknili veliki 5 kubični zabojniki za kosovne odpadke se na JP
Komunalo poda pobudo, da bi večkrat organizirali pobiranje kosovih odpadkov.
Bojan Kordič je opozoril, da bi morali iz sredstev vzdrževanja občinskih cest popraviti cesto
v Srednji Vrh, ki je poškodovana po neurju. V kratkem pa je člane sveta seznanil z točko
Planica.
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so na zadnji seji podali predlog za nadomestnega
člana nadzornega sveta občine. Predlagali so Rajka Petraš. Komisija za MVVI pa je za to
mesto predlagala Mojco Kanalec.
Ad 4. Predsedujoči je povedal, da so od občine prejeli zaprosilo za mnenje k vlogi za najem
zemljišča ob Eko otoku na prac.št. 681/12 k.o. Gozd. Pojasnil je, da so na 15. sejo KS Rute
20. maja 2004 obravnavali pobudo za ureditev okolice Eko otoka. Takrat so sprejeli sklep,
da se okolica Eko otoka uredi in je bil mnenja, da je potrebno to izpeljati. Pred časom so že
zavrnili vlogo za najem zemljišča Miranu Pavlovčiču. Zato je menja, da tudi sedaj ne
morejo zavzeti drugačnega stališča. Bojan Kordič je povedal, da je bil takrat edini proti
temu, da Rok Marčič opravlja to dejavnost v strnjenem naselju. Predstavil je, kaj naj bi Rok
Marčič naredil na tem območju in kako naj bi ga uredil. Po razpravi so člani sveta soglasno
sprejeli naslednji
Sklep: Prostor ob Eko otoku na prac.št. 681/12 k.o. Gozd, naj se holtikulturno uredi
(zatravi in posadi okrasno grmičevje) ter opremi z mizo in klopjo za turiste. Na tem
prostoru naj ne bo parkirišč.
(zapisnik 21 seje sveta ks)

Ad 5. Helena Smolej je predlagala, da bi se pri tenis igrišču uredil jašek, da bi lahko imeli
tam vodo za pripravo ledu na igrišču. Sedaj morajo vodo zajemati na drugi strani ceste.
Zanimalo pa jo je, kako je glede lastništva tenis igrišča. Predsedujoči je povedal, da naj bi se
občina dogovorila, da bo prišlo do zamenjave zemljišča. Na JP Komunali pa se bo zavzel za
ureditev jaška za zajem vode.
Ad 6. Bojan Kordič je povedal, da so na zboru krajanov KS Rute 8.5.2003 odločali o
poskusu spremembe namembnosti hotelske dejavnosti v dejavnost doma ostarelih katero je
prijavil Petrol. Takrat ni nihče glasoval za, proti pa je bilo 71 občanov. Takrat so tudi rekli,
da je to cona, ki je rezervirana za hotelsko turistično območje. Začela se bo pripravljati
prostorska konferenca. Zato je člane sveta zaprosil, da na podlagi zbora krajanov ponovno
sprejmejo sklep, da to območje ostane za hotelsko turistično cono. Po razpravi so člani sveta
soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Območje hotela Špik v Gozd Martuljku je rezervirano kot hotelsko turistična
cona, kar je potrdila Krajevna skupnost in to potrjuje tudi mnenje občanov na zboru
krajanov z dne 08.05.2003 v Gozd Martuljku.
Dogovorili so se, da se morajo predstavniki Krajevne skupnosti udeležiti prostorske
konference.

Seja je bila končana ob 21.25 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

(zapisnik 21 seje sveta ks)

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

