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

Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 820
http: www.kranjska-gora.si
e-mail: ksrute@kranjska-gora.si

Datum: 24.2.2005

ZAPISNIK
22. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 24.02.2005 ob
19.00 uri v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja, Helena Smolej,
Cvetka Pavlovčič, Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav, Otilija Mertelj
Ostali prisotni: Emil Tavčar
V uvodu je predsednik Alojzij Hlebanja povedal, da so zaradi zasedenosti sobe v gasilskem
domu sejo KS prestavili v sejno sobo občine Kranjska Gora. Člani so bili o tem pravočasno
obveščeni ustno in po telefonu.
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 21. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Prizidek k gasilskemu domu
5. Predlogi in pobude
Nikolaj Oitzl je predlagal, da glede na prejšnjo sejo, ko so razpravljali o prometni varnosti v KS na
to sejo uvrstijo tudi točko Prometna ureditev.

Člani so nato soglasno sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 21. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Prizidek k gasilskemu domu
5. Predlogi in pobude
6. Prometna ureditev

Ad 1. Pri pregledu zapisnika je predsidujoči prosil, da se pridobi informacija na LTO, kako je glede
tiskanja nove turistične karte. Zanimalo ga je, če je Odbor za kmetijstvo že obravnaval dopis glede
Kontomaca. Uroš Grzetič mu je povedal, da se bo odbor predvidoma sestal pred aprilsko sejo OS.
Pri tajniku občine Jožetu Brudarju se je potrebno pozanimati, kako je glede vzdrževanja spomenika
pri Malem Špiku v Gozd Martuljku. Bojan Kordič je povedal, da se bo morala KS pisno opredeliti
do vzdrževanja ceste v Srednji Vrh do marčevske seje OS, ko se bo sestal Odbor za komunalo.
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Povedal je še, da je na območju eko otoka nekdo navozil neke železne ogreje. Predsedujoči je
pojasnil, da bodo poskušali ugotoviti, kdo je to pripeljal in ga pozvali, da to tudi odpelje. Glede
jaška ob tenis igrišču je predsednik predlagal, da skupaj z gasilci podajo pobudo za obnovitev jaška.
Bojan Kordič je predlagal, da sprejmejo sklep, da pobudo skupaj z gasilci za obnovitev hidranta
posredujejo na komunalo. Člani sveta so se strinjali, da to pobudo posredujejo na JP Komunalo.
Predsedujoči in Bojan Kordič sta članom sveta povedala, da sta se udeležila prostorske konference,
ki je bila na občini. Obvestila pa sta jih tudi, da bo marca prostorska konferenca tudi v Gozd
Martuljku. Člani sveta so se dogovorili, da se pred prostorsko konferenco sestanejo, da uskladijo
mnenja, tako da bodo lahko enotno zastopali stališča KS. Helena Smolej je postavila vprašanje,
kako je z Eko otokom v spodnjem delu Gozd Martuljka. Člani sveta so se dogovorili, da se na JP
Komunalo posreduje vprašanje, kako je z izgradnjo tretjega Eko otoka v spodnjem delu Gozd
Martuljka. Zaprosi se jih za pisni odgovor. Po razpravi so člani sveta KS soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 21. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad 2. Ni bilo pošte.
Ad 3. Pri pregledu gradiva za sejo OS je predsedujoči povedal, da je Jože Zupančič postavil dobro
vprašanje glede parkirišč. Člane sveta je seznanil tudi z ostalim gradivom. Posebej pa je izpostavil
točko Opredelitev do prodaje zemljišč, kjer bodo svetniki razpravljali o možni prodaji občinskega
zemljišča ob OŠ Kranjska Gora za gradnjo apartmajev ter za prodajo občinskega zemljišča pri
objektu Bedanc na smučišču v Kranjski Gori prav tako za gradnjo apartmajev.
Ad 4. Predsedujoči je povedal, da so imeli 7.2.2005 predstavljen dopolnjen projekt izgradnje
prizidka k gasilskemu domu v Gozd Martuljku. Na sestanku so bile podane določene pripombe na
projekt, katere bo Milan Polak, ki pripravlja projekt tudi upošteval. Pojavil se je problem glede
parkirnega prostora. Zahteva se, parkirni prostor za 21 vozil. Pri vlogi za izdajo gradbenega
dovoljenja morajo priložiti tudi podatek o lastništvu parkirnega prostora ali pa najemna pogodba za
gradnjo parkirišča. Predsedujoči je naročil Urošu Grzetiču, naj se na občini pozanima, če mora
občinski svet občine potrditi sklep za najem zemljišča za parkirni prostor. Člane sveta je seznanil,
da so izvedli dve akcije na Bučanovi rampi, kjer so odstranili nekaj smrek. Les se bo prodal,
sredstva pa bodo gasilci imeli na posebnem kontu in se bodo namenila za gradnjo prizidka.

Ad 5. Predsedujoči je članom sveta razložil zadeve glede tenis igrišča. Del zemljišča na
katerem je tenis igrišče je v lasti Maje Jerovšek in Alje Robič. Zemljišče severno do tenis
igrišča je v lasti občine, tako da bi se pripravila zamenjava dela zemljišča. Člani sveta so po
razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Na občinski svet pošlje predlog, da se zemljišče ob tenis igrišču in del igrišča,
kateri je v lasti Robič Alje in Jerovšek Maje naredi zamenjavo z zemljiščem ob levem
bregu Hladnika, ki je v lasti občine. Robič Alja in Jerovšek Maja se z navedeno
zamenjavo strinjata, tako da se izvede zamenjava m2 za m2.
Nikolaj Oitzl je članom sveta razdelil dopis Joža Pintarja glede sprememb Zakona o TNP.
Bojan Kordič je povedal, da naj bi se zadeve glede TNP, ki se nanašajo na našo občino
odvijale v občini Kranjska Gora in ne v Bohinju. Člani sveta so po razpravi sprejeli
naslednji
Sklep: Pobuda, ki jo je napisal Jože Pintar naj se posreduje na Komisijo za planinstvo,
TNP in naravni rezervat Zelenci. Vse bodoče razprave, ki se bodo vršile v zvezi TNP,
in se nanašajo na območje občine Kranjska Gora naj se izvedejo v občini Kranjska
Gora.
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Ad 6. Nikolaj Oitzl je pojasnil, da so se na prejšnji seji dogovorili, da on in Bojan Kordič
pripravita odgovor na prometni inšpektorat. Povedal je, da je bil 13.7.2004 sestanek s
prometnim inšpektorjem na katerem je bil narejen samo zapisnik, terenskega ogleda pa ni
bilo. V zapisniku je zapisano, da bo ponovni ogled opravljen septembra 2004. Vendar pa ni
informacij, da je do ogleda prišlo. Bojan Kordič je povedal, da bo potrebno do marčevske
seje OS, ko bo zasedal Odbor za komunalo pripraviti čim več teh podatkov, da bo lahko na
seji OS sprožil to zadevo. Izvesti bo potrebno protestno akcijo, da bodo zahtevali ustavitev
težkih tovornih vozil. Nikolaj Oitzl je bil menja, da se na občino in prometni inšpektorat
zaprosi za zapisnik septembrskega ogleda, če je bil ta ogled opravljen. Glede pločnikov je
prebral 32. člen drugi odstavke iz Zakona za ceste, ki govori kdo mora zagotoviti sredstva
za ureditev prometna varnosti skozi naselje. Bojan Kordič je predlagal, da se sprejme sklep,
da na podlagi predstavitve Nikolaja Oitzla, katerega je KS določila za vodenje te zadeve
pripravi odgovore, ki se posredujejo na občino in na druge ustrezne naslove. Po razpravi so
člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: Na Prometni inšpektorat RS se pošlje zahteva, da se na podlagi zapisnika v
zvezi ogrožene prometne varnosti na regionalni cesti v KS Rute z dne 17.7.2004
izvede ogled, ki je bil predviden septembra 2004 na katerem naj sodelujejo tudi
predstavniki Krajevne skupnosti Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič in Alojzij Hlebanja.
Seja je bila končana ob 20.35 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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