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: 3.5.2005
ZAPISNIK
23. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 22.04.2005 ob
19.00 uri v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja, Cvetka Pavlovčič,
Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav, Otilija Mertelj, Helena Smolej
Ostali prisotni: Robert Robič, Jože Zupančič
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 22. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Prometna varnost – zbor krajanov
5. Večnamenska dvorana
6. Čistilna akcija
7. Zaključni račun
8. Predlogi in pobude
Bojan Kordič je predlagal, da se njegov dopis obravnava pri pregledu zapisnik. Zato je bil
mnenja, da se točka 4. umakne z dnevnega reda.
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 22. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva občinskega sveta
4. Večnamenska dvorana
5. Čistilna akcija
6. Zaključni račun
7. Predlogi in pobude
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Ad 1.
Predsedujoči je prebral sklepe v zapisniku 22. seje sveta KS Rute. Pojasnil je, da dopisa
Nikolaja Oitzla v zvezi z 6. točko zapisnika ni posredoval naprej na Prometni inšpektorat. V
dopisu je zapisano, da v primeru, da ne pride do ogleda in dogovora o prometni varnosti
skozi naselje, se prične s pripravami protestnih akcij, ki vključujejo tudi zapore prometa.
Bojan Kordič se ni strinjal, da dopis ni bil posredovan na inšpektorat. Bil je mnenja, da bi
jih moral predsednik o zadržanju sklepa obvestiti. Robert Robič se je strinjal z mnenjem
predsednika, da dopisa niso posredovali na inšpektorat. Bil je mnenja, da ni pametno groziti
z zaporo ceste. Bojan Kordič je predlagal, da v kolikor predsednik ne more sklicati seje svet
KS sejo skliče podpredsednik. Na Prometni inšpektorat se pošlje dopis brez grožnje o zapori
prometa. Člani sveta so na predlog Bojana Kordiča sprejeli naslednji:
Sklep: KS Rute pridobi od župana in občinske uprave vse pismene pobude in pismene
materiale, ki se nanašajo na komunikacijo občine Kranjska Gora s pristojnimi
inštitucijami glede ureditve prometa na regionalni cesti v občini Kranjska Gora.
Nikolaj Oitzl je bil mnenja, da bi moral inšpektor po ogledu izdati ustrezno odločbo.
Predsednik je povedal, da se bo na prometni inšpektorat poslal sklep prejšnje seje. Županu
se sklep posreduje v vednost, ter dopiše še sklep za vpogled v dokumente, ki se nanašajo na
promet na regionalni cesti.
Bojan Kordič je predsednika vprašal, kako je z okolico pri Eko otoku. Predlagal je, da se
Roku Marčiču pošlje dopis, da odstrani material, ki ga ima ob Eko otoku. Uroš Grzetič je
člane obvestil, da bo JP Komunala prostor počistila, navozila zemljo ter območje okoli eko
otoka zatravila. JP Komunala bo uredila spomenik ob Malem Špiku do konca meseca maja.
Po končani razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 22. seje s pripombami.
Ad 2.
Predsednik je člane obvestil, da so dobili dopis od občine. V dopisu je napisano, da bi
gostinec Fredi Gomboc opravljal gostinsko dejavnost v prostorih nekdanje trgovine v Gozd
Martuljku. Občina prosi KS Rute za mnenje glede obratovalnega časa, saj naj bi gostilna
obratovala od 7. ure zjutraj do 5. ure naslednjega dne. Bojan Kordič je bil mnenja, da
podprejo gostinca za gostinsko dejavnost v tem objektu. Jože Zupančič je podprl gostinca.
Predlaga, da KS naveže stike z lastnikom objekta, da se dogovorijo za dolgoročno rešitev
objekta in okolice.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh podpira gostinca Fredija Gomboca
za opravljanje gostinske storitve v stavbi nekdanje trgovine v Gozd Martuljku. Prav
tako se KS strinja z delovnim časom od 7. ure zjutraj do 5. ure naslednjega dne.
Z lastnikom objekta nekdanje trgovine želi KS navezati neposredne stike.
Predsednik je še prebral beležko sestanka glede tenis igrišča v Gozd Martuljku. Občina bo
obe lastnici poklicala, da se dogovorijo o zemljišču tenis igrišča v Gozdu Martuljku. Člani
sveta so si bili enotni, da podpirajo ureditev lastnine na tenis igrišču v Gozdu Martuljku.
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Ad 3.
Predsednik je članom sveta predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Pri temi kmetijstvo
in gozdarstvo je ponovno je opozoril na problematiko psov. Pri pregledu točke program dela
LTO je opozoril na premajhna sredstva za sprehajalne poti. Nikolaj Oitzl je vprašal, kako je
z ureditvijo poti skoz sotesko do prvega slapa v Gozdu Martuljku. Predsednik je povedal, da
se je dogovarjal z županom, da bi si ogledali, kako so uredili podobno sotesko v Italiji.
Bojan Kordič je povedal, da se Vindgar pri Gorjah obnavlja iz sredstev vstopnine. Jože
Zupančič je predlagal, da bi bilo potrebno pripraviti projekt sanacije poti do prvega slapa.
Zgornjo tablo, ki opozarja, da je prehod soteske na lastno odgovornost bi bilo potrebno
prestaviti pod prvi slap. Tako da bi bil omogočen ogled prvega slapa iz zgornje smeri.
Nikolaj Oitzl je povedal, da bi bilo v tem primeru potrebno narediti nekaj manjših sanacij.
Predsednik je člane sveta obvestil o Odloku o začasnih ukrepih za zavarovanje prostora v
občini Kranjska Gora. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek podpira Odlok o začasnih ukrepih za
zavarovanje prostora v občini Kranjska Gora. Odlok je potrebno dosledno izvajati.
Predsednik je povedal, da je v gradivu še prošnja Igorja Benkoviča za služnost poti preko
zemljišča s parc.št. 174/44 k.o. Gozd. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh daje pozitivno mnenje k
predlogu sklepa v 12. točki gradiva OS glede pridobitve služnosti na parc.št. 174/44
k.o. Gozd.
Člani sveta KS predlagajo, da se zadeve s služnostjo trajno uredijo.
Bojan Kordič je člane sveta obvestil, da nekdo v varovanem območju Gozd Martuljka gradi
stanovanjski objekt. O tem so obveščeni vsi pristojni organi.
Člani sveta so podprli prizadevanja Bojana Kordiča za ohranitev varovanega območja
Gozda Martuljka.
Ad 4
Predsednik je člane sveta obvestil, da bo Milan Polak do 15. junija uredil dokumentacijo za
večnamensko dvorano. Pravnica na občini mu je povedala, da ko bo dokumentacija ureja
bodo sklenili še najemno pogodbo za parkirišča.
Ad 5.
Predsednik je člane sveta obvestil, da so se pred sejo sveta KS dobili z društvi glede čistilne
akcije. Čistilna akcija bo v soboto 23.4.2005. Dogovorili so se, katero društvo bo čistilo
posamezno lokacijo.
Bojan Kordič je povedal, da morajo od župana zahtevati takojšnje reševanje brežine ob reki
Savi. Jože Zupančič je povedal, da se pripravljajo projekti za sanacijo brežine reke Save.
Ad 6.
Predsednik je članom sveta predstavil zaključni račun KS za leto 2004. Prihodkov je bilo
873.778 SIT, odhodkov pa 634.606 SIT. Nastal je presežek v višini 239.172 SIT. Člani
sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zaključni račun KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh za leto
2004.
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Ad 7.
Bojana Kordiča je zanimalo, kako se bo organiziralo praznovanje krajevnega praznika. Bil
je mnenja, da bi morali krajevno skupnost predstaviti tudi na radiu. Jože Zupančič je
povedal, da je lani o praznovanju KS na radiu govorila predsednica TD. Predsednik je člane
vprašal za predloge ob pripravi praznika KS. Jože Zupančič je predlagal, da bi položili
temeljni kamen za gradnjo krajevnega doma. Predsednik je predlagal, da se za izvedbo
praznika še enkrat dobijo in se dogovorijo. Jože Zupančič je povedal, da sta dva vzroka za
praznovanje praznika KS in sicer: pričetek gradnje krajevnega doma in pričetek gradnje
vodnega zbiralnika.
Bojan Kordič je povedal, da bo na seji občinskega sveta opozoril, na razpoke na asfaltu v
križišču za Tabre.
Seja je bila končana ob 20.35 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja

4

