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: 10.6.2005
ZAPISNIK
24. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 26.05.2005 ob
19.00 uri v sejni sobi občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič,
Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav, Izidor Hlebanja, Helena Smolej
Ostali prisotni: Oman – ŠD Varpa
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Razvoj hotela Špik
2. Komunalna problematika
3. Pregled zapisnika 23. seje
4. Pregled pošte
5. Pregled gradiva občinskega sveta
6. Priprava in predlogi za organizacijo delavnic o razvoju kraja
7. Predlogi in pobude

Predsednik je povedal, da prvo točko Razvoj hotela Špik umika z dnevnega reda. Prebral je
dopis HTP Gorenjke v katerem so zapisali, da še nimajo oblikovanih idej razvoja hotela
Špik. Bojan Kordič je predlagal dodatno točko in sicer: Gradnja stanovanjske hiše v
varovanjem območju Martuljka.
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Komunalna problematika
2. Pregled zapisnika 23. seje
3. Pregled pošte
4. Pregled gradiva občinskega sveta
5. Priprava in predlogi za organizacijo delavnic o razvoju kraja
6. Predlogi in pobude
7. Gradnja stanovanjske hiše v varovanem območju Martuljka
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Ad 1.
Bojan Kordič je povedal, da je svet KS Rute na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se dovoli
služnost preko parcele 174/44 k.o. Gozd. Pojavile so se določena nesoglasja na tem
območju, zato je predlagal, da dokler občinske službe ne ugotovijo dejanskega stanja, KS
Rute umakne omenjeni sklep.
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS Rute umika »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«, dokler strokovne službe občine ne pripravijo novega in
podrobnejšega predloga.
Pri komunalni problematiki je Bojan Kordič izpostavil:
- Neurejenost eko otoka. Roka Marčiča je potrebno obvestiti naj umakne železno cev
na tem ombčju. JP Komunala naj pripelje zemljo in zemljšče zatravi.
- Nihče ne upošteva prometnih znakov na Kopišu. Na regionalno cesto se bo postavil
znak, za prepovedano zavijanje na območje Kopiša. Sedanjo signalizacijo na Kopišu
je potrebno prestaviti.
- Občino in JP Komunalo se opozori, da je potrebo občinske ceste kategorizirati in
določiti osne obremenitve in hitrost na cestah.
- JP Komunalo se obvesti, da je potrebno očistiti staro kanalizacijo v Finžgarjevem
naselju v Gozd Martuljku.
- Opozoril je, da se ne vzdržuje občinskih cest. Ponovno je potrebno zahtevati pravilno
ureditev bankin na cesti v Srednji Vrh.
Predsednik se je strinjal, da je potrebno ceste ustrezno kategorizirati.
Otilijo Mertelj je zanimalo, kako je z ustavitvijo težkega tovornega prometa. Bojan Kordič
je povedal, da bodo na Direkciji za državne ceste v uradnem listu objavili namero za
postavitev prometnega znaka, ki bo prepovedoval težki tovorni promet. To vprašanjebo
ponovno zastavil tudi na občinskem svetu. Nikolaja Oitzla je zanimalo, kako je z
asfaltiranjem ceste proti žičnici. Bojan Kordič je bil mnenja, da je potrebno tam pot
asfaltirati tako, da bo prenesla prevoz hlodovine.
Otilijo Mertelj je zanimalo, kako je z ureditvijo struge reke Save. Predsednik je povedal, da
je bil v lanskem letu opravljen ogled. Bojan Kordič je povedal, da bo to vprašanje postavil
na seji občinskega sveta.
Ad 2.
Ker na zapisnik 23. seje ni bilo razprave so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 23. seje sveta KS Rute.
Ad 3.
Ni bilo pošte.
Ad 4.
Predsednik je članom sveta predstavil gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Kranjska
Gora. Bojan Kordič je člane sveta obvestil o njegovih aktivnostih v občinskem svetu.
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Ad 5.
Predsednik je predlagal, da bi podobno kot v Mojstrani, organizirali delavnico o razvoju
kraja. Bojan Kordič je predlagal, da glede na perečo problematiko v kraju z vidika
prostorske ureditve najprej skliče zbor krajanov. Na zboru krajanov bi morali dati poudarek
na ureditev prostora. Predsednik je predlagal, se dogovorijo o terminu in dnevnem redu
zbora krajanov. Člani sveta so se dogovorili, da naj bi bil zbor krajanov v petek, 17.06.2005,
predloge naj člani sveta po elektronski pošti pošljejo na KS Rute. Predlagane točke
dnevnega reda bodo pregledali: predsednik Alojzij Hlebanja, Bojan Kordič, Nikolaj Oitzl in
Cvetka Pavlovčič ter določili končni dnevni red za zbor krajanov. Po končani razpravi na
zboru krajanov bodo lahko pričeli s postopkom organizacije delavnic o razvoju kraja.
Ad 6.
Otilija Mertelj je prosila, za pisni odgovor, kako se odvijajo zadeve glede tenis igrišča v
Gozd Martuljku.
Predsednik je predlagal, da se zaprosi župana, da pošlje dopis na Policijo s prošnjo, da se
dovoli vožnja traktorjev ob vikendih po cestah, kjer ni možno obvoza. Podal je tudi predlog
za označitev ulic in naselij, kar so se dogovarjali tudi na TD.
Predsednik je predlagal, da za občinsko priznanje predlagajo Bojana Kordiča. Predstavil je
njegove aktivnosti v kraju. Bojan Kordič je predstavil svoje aktivnosti v kraju.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji:
Sklep: Za zlati znak Občine Kranjska Gora se predlaga Bojana Kordiča.
Predsednik je povedal, da bodo pripravili obrazložitev predloga in ga posredovali Žiriji za
priznanja.

Ad 7.
Bojan Kordič je člane sveta KS seznanil z gradnjo v varovanem območju Martuljka.
Povedal je, da je o gradnji obvestil Zavod RS za varovanje naravne dediščine. Evidentno je,
da Zavod za varovanje naravne dediščine ni sodeloval kot soglasodajalec. Občina je o
gradnji obvestila inšpekcijsko službo. Na radiu Triglav je bila oddaja, kjer so pristojni
podali svoja mnenja k tej gradnji.
Svet KS Rute je Bojana Kordiča pooblastil, da prevzame posnetek oddaje z dne 26.5.2005
in se nanaša na sum nedovoljene gradnje na zavarovanem območju Martuljka. Takratna
vaška skupnost ni bila obveščena o spremembah namembnosti zemljišč.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS Rute podpira Bojana Kordiča, kateri vodi postopke prosti nedopustni
gradnji v varovanem območju Martuljka.

Seja je bila končana ob 21.05 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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