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: 14.09.2005
ZAPISNIK
26. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 12.09.2005 ob
19.00 uri v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Izidor Hlebanja,
Otilija Mertelj, Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Emil Tavčar
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav, Helena Smolej
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 25. seje
2. Pregled Pošte
3. Predlog komunalnih in infrastrukturnih del za leto 2006
4. Predlog proračuna KS za leto 2006
5. Obravnava polletne bilance
6. Pregled gradiva OS
7. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je prebral povzetke zapisnika 25. seje. Povedal je, da so bili stebrički na
železniškem mostu v Tabrah odstranjeni, tako da imajo sedaj lastniki zemljišč ponovno
omogočen dostop preko omenjenega mostu. Glede ustavitve težkega tovornega prometa je
povedal, da je bil v križišču z avtoceste postavljen prometni znak, ki prepoveduje vožnjo
tovornjakov s priklopniki v našo občino. Prometni znak ima dopolnilno tablo na kateri piše,
da je dovoljen lokalni promet. Nikolaj Oitzl je predlagal, da bi prepoved prometa za
tovornjake s priklopniki postavili tudi na mejnem prehodu Rateče za smer Rateče –
Jesenice. Glede prostorske strategije je predsednik pojasnil, da ko se bodo pripravili
prostorski plani občine, se bodo le ti obravnavali po vseh KS v občini. Po razpravi so člani
sveta sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 25. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Pri pregledu pošte je predsednik povedal, da so od TD Gozd Martuljek dobili obvestilo o
organizaciji prireditve za otroke Igrajmo se v Ruteh, ki je potekala na tenis igrišču.
Na Ljubljansko nadškofijo so poslali dopis za posek lesa za potrebe gradnje prostor KS. Od
Ljubljanske nadškofije so dobili negativno mnenje.
Z občine Kranjska Gora so dobili dopis pritožba na obratovalni čas gostinskega lokala Papa
Joe Rute. Predsednik je dopis prebral.
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Od Bojana Kordiča so prejeli dopis v katerem prosi za pojasnilo, zakaj na sejo niso vabljeni
predstavniki društev. Predsednik je bil menja, da se bodo društva vabila na seje, ko bodo
obravnavali zadeve, ki se nanašajo na društva. Nikolaj Oitzl je bil menja, da bi morali vabila
za seje KS izobešati na oglasnih deskah. Predsednik je zagotovil, da se bodo vabila obešala
na oglasnih deskah v KS.
Od Bojana Kordiča so še prejeli dopis v katerem zahteva plan komunalnih del za leto 2006,
izredno razširjeno sejo z društvi glede prostorske konference ter zapisnik zbora krajanov.
Predsednik je pojasnil, da se bo plan komunalnih del sestavil na današnji seji. Glede
prostorske konference je povedal, da ko bo gradivo o tem na občini pripravljen, se bodo po
vseh KS organizirale javne obravnave. Zapisnik zbora krajanov pa zaradi zasedenosti
tajnika še ni pripravil. Bojan Kordič je bil ogorčen nad tem, da se zapisnik še ni pripravil.
Ob Joža Zupančiča so 8.8.2005, dan pred asfaltiranjem ceste proti žičnici dobili dopis v
katerem predlaga, da se na cesti postavijo ovire za umiritev prometa.
Glede gradnje prostorov KS je predsednik povedal, da je v začetku julija prosil za sestanek z
županom. Ker so bili časi dopustov in je bil župan zaradi prireditev zaseden je prišlo do
realizacije sestanka 12.8.2005. Na sestanku so bili prisotni predstavniki občine, KS Rute,
Milan Polak. Na sestanku je Milan Polak predstavil projekt, ki ga je že pred tem predstavil
tudi na krajevni skupnosti. Projekt kakršen je bil predstavljen zaradi prostorskih ureditvenih
pogojev ni možno uresničiti. Ponovno so se sestali na sestanku 5.9.2005, na katerim so bili
prisotni predstavniki občine, KS Rute, PGD Gozd Martuljek in PD Gozd Martuljek.
Dogovor sestanka je bil, da se v zgornjem prostoru uredi sejna soba, skladišče za civilno
zaščito ter prostor za KS ter TIC. Že na prvem sestanku je župan predlagal, da se stavba
gasilskega doma v celoti podre ter se gre povsem v novogradnjo. Predsednik je povedal, da
je predsednika gasilcev pozval, da skliče upravni odbor ter predstavi idejo župana. Starejši
gasilci so celotnemu rušenju gasilskega doma nasprotovali, seja upravnega odbora pa ni bila
sklicana. Milan Polak naj bi sedaj do konca meseca septembra pripravil končno varianto.
Nikolaja Oitzla je motilo, da od gasilcev nimajo pisno, da nasprotujejo rušenju celotne
stavbe. Tudi Izidor Hlebanja se ni strinjal s tem, da tega ni obravnaval upravni obor
gasilcev. Bojan Kordič se je strinjal z mnenjem župana in zahteval pisni odgovor gasilcev.
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji
Sklep: Pozove se gasilce, da se skliče razširjena seja upravnega odbora gasilcev s
predstavniki KS Rute ter Občine v zvezi z gradnjo dvorane ter prostorov krajevne
skupnosti in društev. Sestanek naj se skliče v roku 10 dni.
Predsednik je pojasnil, da projekta v letošnjem letu ni možno pričeti izvajati, saj je na
sestanku Milan Polak pojasnil, da bo potreboval od zaključka projekta še 4 mesece za
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Predsednik je povedal, da so vsi člani prejeli dopise, ki jih ima KS v arhivih glede gradnje v
varovanem območju Gozd Martuljka. Zadnji dopis v gradivu je dopis z Inšpektorata RS za
okolje in prostor, kjer je navedeno, da gradbeni inšpektor nima razloga za ukrepanje. Bojan
Kordič se ni strinjal, da je gradnja zakonita. Med dopisi je tudi dopis s strani UE Jesenice,
kjer piše, da bodo v prvi polovici septembra sklicali sestanek z občino Kranjska Gora in
Zavodom za varstvo narave. Ker do sestanke še ni prišlo je Bojan Kordič predlagal, da se
pošlje dopis in se napiše, da jih vljudno prosimo, da v skladu z dopisom št. 092-2/2005 z
dne 26.07.2005 čim prej skličejo sestanek za razrešitev nastale situacije. Dopis se pošlje na
UE Jesenice, Zavod za varstvo narave Kranj ter občino Kranjska Gora. Obrazložil je še
dopis in odgovor odvetniku Samu Ošabniku. Predlagal je sprejetje sklepa, da Občina
Kranjska Gora v svojih aktih uvede zaznamek, da se omenjeno območje navede kot
varovano območje.
2

Predsednik je predlagal, da bi počakali s sklepom, dokler UE Jesenice ne skliče sestanka. Na
sestanku se lahko te stvari dogovorijo ter jih zapišejo v zapisnik. Bojan Kordič se je s tem
strinjal.
Ad 3.
Predsednik je povedal, da bodo sestavili predlog komunalnih in infrastrukturnih del. Bojan
Kordič je zahteval pojasnilo zakaj vodohran ne bo narejen v letošnjem letu. Predsednik je
prebral del zapisnika Odbora za prostorsko planiranje in varstvo okolja kjer piše »Člana
odbora Kordič in Zupančič sta izrazila ogorčenje ker ni prišlo do realizacije projektov v
Gozd Martuljku, čeprav je bilo vloženih veliko naporov da sta projekta stavba KS in
vodohran sploh uvrščena v proračun. Poleg objektivnih okoliščin je takšno stanje tudi
posledica neaktivnosti vodstva KS Rute«. Predsednik je izrazil ogorčenje nad omenjeno
izjavo in je zavrnil vse očitne na njegov račun. Projekt vodohrana vodi JP Komunala in ne
KS Rute. Bojan Kordič je povedal, da omenjenega stavka v zapisniku odbora ni izrekel.
Emil Tavčar in Bojan Kordič sta povedala, da so občinski svetniki iz KS Rute vložili veliko
truda, da so v proračun vključili investiciji prizidka k gasilskemu domu in vodohran.
Predsednik je prebral kaj je bil predlog v lanskem letu in kaj je bilo realiziranega. Po
razpravi so člani sveta sprejeli naslednji predlog komunalnih in infrastrukturnih del ter
nujna prioritetna vzdrževalna dela.
PREDLOG KOMUNALNIH IN INFRASTRUKTURNIH DEL
1. prizidek k gasilskemu domu (55 mio. SIT)
2. vodohran (nerealizirano v preteklem letu)
3. ureditev in asfaltiranje ceste mimo Kavaričevega Marjana (nerealizirano v preteklem
letu)
4. pločniki v Gozd Martuljku
5. preplastitev in obnova jaškov, postavitev ležečih policajev ter postavitve prometne
signalizacije na cesti v Finžgarjevem naselju ter Naselju pod hribom
6. postavitev oznak ulic po naseljih
7. pot mimo Jermanovega slapa
8. za sprehajalne poti je potrebno znatno povišati sredstva
9. odkupi privatnih zemljišč po katerih potekajo občinske ceste
 Gobela
 Naselje pod Hribom
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NUJNA PRIORITETNA VZDRŽEVALNA DELA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cesta v Srednji Vrh
ogledala na cesti v Srednji Vrh (opozarjajo že 15 let)
pregled tunela na cesti v Srednji Vrh
ureditev okolice Eko otoka
spomenik pri malem špiku
meteorna kanalizacija
 jašek v Finžgarjevem naselju pri št. 7 – čiščenje betona v jašku
 poglobitev odtočnega kanala v Savo v Zg. Rutah št. 10
 čiščenje propusta pod cesto ob tenis igrišču – smer Hladnik
7. pri tenis igrišču postaviti hidrant

Ad 4.
Predsednik je predstavil finančni plan za leto 2006. V razpravi so člani sveta predlagali
finančni načrt za leto 2006. Po razpravi so sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se finančni plan za leto 2006.
Ad 5.
Predsednik je predstavil realizacijo finančnega načrta KS Rute za obdobje od 1.1.2005 do
30.6.2005. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se realizacija finančnega načrta od 1.1.2005 do 30.6.2005.
Ad 6.
Pri pregledu gradiva občinskega sveta je Nikolaj Oitzl izpostavil problematiko avtodomov.
Povedal je, da v občini Kranjska Gora ni urejenega postajališča, kjer bi lahko avtodomi
ustavili in spraznili fekalije, napolnili rezervoarje z vodo ter prenočili. Člani sveta so se
dogovorili, da Nikolaj Oitzl pripravi pisni predlog za sejo občinskega sveta.
Glede postavitve znaka za prepoved prometa tovornih vozil s priklopnikom je Bojan Kordič
povedal, da je na tem prometnem znaku dopolnilna tabla, ki dovoljuje lokalni promet.
Pojasnil je, da bodo tudi policija opozorila na nedorečenost omenjenega prometnega znaka,
saj v obratno smer na mejnem prehodu Rateče ni prometnega znaka, ki bi prepovedoval
promet tovornih vozil s priklopnikom. Popraviti bi morali tudi dopolnilno tablo in sicer bi
moralo pisati »za lokalni dovoz in energente«. Bojan Kordič je predlagal, da se pošlje na
Direkcijo za državne ceste dopis s predlaganimi spremembami in dopolnitvami. Predsednik
je bil mnenja, da bi dopis najprej poslali na občino, da bi ga občina poslala naprej. Po
razpravi so se dogovorili, da se pošlje dopis na občino. Občino se zaprosi za poročanje o
aktivnostih na tem področju. V kolikor občina predloga KS ne bo posredovala naprej v 30
dneh, ga bo KS posredovala sama.
Predsednik je predstavil ostalo gradivo občinskega sveta.
Ad 7.
Bojan Kordič je povedal, da so na svetu TD Gozd Martuljek obravnavali problematiko
parkiranja na Kopišu. Na seji je bil prisoten tudi direktor LTO Kranjska Gora. Dogovorili so
se, da bi sklicali sestanke v oktobru na to problematiko. Predlagal je, da sestanek organizira
KS Rute. Glede organizacije oglarskih dnevov na Kopišu je Bojan Kordič povedal, da bo
TD Gozd Martuljek tudi v bodoče podpiralo omenjeno prireditev. Člani sveta so se strinjali,
da se sestanek organizira KS Rute.
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Cvetka Pavlovčič je povedala, da se snema dokumentarec o Gozdu Martuljku. Predstavitev
dokumentarca bo konec oktobra v hotelu Špik.
Predsednik je ponovno opozoril na usmerjevalno tablo v Srednjem vrhu, ki pohodnike
usmerja namesto v Kranjsko Goro kot piše na tabli v Zalep vrh.
Nikolaja Oitzla je zanimalo, kdaj in kam je bil poslan sklep glede oglede ogleda in zapisnika
prometnega inšpektorja. Uroš Grzetič mu je povedal, da bo pogledal v arhiv in mu sporočil
želeno informacijo. Nikolaj Oitzl je ponovno opozoril na slabo prometno varnost v kraju.
Cvetka Pavlovčič je vprašala, kako je z hrupom v nočnem času. Predstavila je primer
podjetnika, ki v nočnem času v strnjenem naselju opravlja dejavnost. Ponoči vozi
pokvarjena vozila s tem pa v naselju povzroča hrup. Povedala je, da se zaradi hrupa vsako
noč zbuja in ne more spati.

Seja je bila končana ob 21.50 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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