OBČINA KRANJSKA GORA
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Datum: 28.11.2005
ZAPISNIK
28. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 02.11.2005 ob
19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotni: Otilija Mertelj, Helena Smolej
Odsoten: Bojan Kordič
Ostala prisotna: Anton Oman, Emil Tavčar
Predsednik je prebral dopis Bojana Kordiča v katerem KS Rute obvešča, da se do
nadaljnjega protestno ne bo udeleževal sej sveta KS Rute tako, da do nadaljnjega zamrzuje
svoje delo v KS Rute.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. izredne seje ter zapisnika 27. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva OS
4. Predlogi in pobude
Ad 1.
Obravnavali so zapisnik 1. izredne seje ter 27. seje sveta KS. Predsednik je pojasnil, da
glede na mnenje Nikolaja Oitzla, da je bil sklep proti pločnikom na zboru krajanov leta
2003 konstrukcija, si bodo pridobili zvočni zapis zbora krajanov. Po razpravi so prejeli
naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje sveta KS Rute ter 27. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je prebral dopis Oman Nade, Rajkota, Uroša, Rožamarije, Žemve Andreja in
Bernik Brede glede emisij vonja in plina v stanovanjski soteski. Predlagal je, da zberejo vse
pripombe na izgradnjo kanalizacije in skličejo sestanek s pristojnimi.
Predsednik je člane sveta seznanil z dopisom Alje Robič in Maje Jerovšek glede ureditve
lastništva tenis igrišča. Za rešitev zadeva sta ponudile dve rešitve in sicer: Zamenjava za
zazidljivo zemljišče v enaki velikosti v okviru Občine Kranjska Gora ali pa prodaja
celotnega zemljišča po tržni ceni za zazidljivo zemljišče. Pojasnil je še, da je bilo omenjeno
zemljišče po denacionalizaciji vrnjeno Alji Robič in Maji Jerovšek. Po razpravi so se
dogovorili, da bodo zadevo obravnavali na PD Gozd Martuljek ter sklepe o tenis igrišču
posredovali na KS Rute in občino.
Predsednik je povedal, da so od gasilcev dobili dopis s sklepom upravnega odbora PGD
Gozd Martuljek z dne 3.2.2005. Pojasnil je, da je KS Rute 14.9.2005, poslala poziv na PGD
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Gozd Martuljek za sklic razširjene seje upravnega odbora PGD na katerem bi se predstavil
projekt. Upravni odbor je bil sklican, na sejo pa predstavniki občine in KS niso bili vabljeni.
Nikolaj Oitzl je predlagal, da bi razmislili o pobudi, da bi se v okviru obnove hotela Špik
uredil prostor za delovanje KS. Člani sveta so se po razpravi dogovorili, da se čim prej
skliče sestanek z vsemi akterji glede gradnje prostorov KS in društev.
Ad 3.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Podrobno so pregledali Odlok o
proračunu občine Kranjska Gora za leto 2006 – prva obravnava. Predsednik je pojasnil,
koliko sredstev je predlaganih za območje KS Rute. Člani sveta so po razpravi podali
naslednje predloge in pripombe na proračun
Postavka 013303 Poslovni prostori KS Rute:
V predlogu proračuna je na tej postavki 15. mio SIT. Projekt je bil planiran že za letošnje
leto vendar se v letošnjem letu še ni pridobilo gradbeno dovoljenje. V proračunu za leto
2005 je bilo v razvojnih programih za leto 2006 za omenjeno investicijo planiranih 40 mio.
SIT.
Svet KS Rute predlaga, da se predlagana postavka popravi na 40.000.000 SIT.
Postavka 045101 Vzdrževalna dela na občinskih cestah:
Svet KS Rute predlaga, da se nameni več sredstev za vzdrževanje ceste v Srednji Vrh
(varovalna ograja, ogledalo, urejanje bankin…)
Postavka 049004 Vzdrževanje grobišč, spominskih parkov:
Svet KS Rute predlaga, da se redno vzdržuje spomenik pri Malem Špiku v Gozd Martuljku.
Postavka 049008 Pridobivanje zemljišč:
Svet KS Rute predlaga, da se v okviru te postavke prične z odkupi parcel privatnih
lastnikov, po katerih potekajo občinske ceste. Izpostavili so cesti v Gozd Martuljku in sicer
cesta na Gobeli in Pod Hribom.
Postavka 051002 Eko otoki:
Svet KS Rute ponovno predlaga, da se v spodnjem delu Gozd Martuljka postavi eko otok.
Postavka 081005 Investicije v šport:
Svet KS Rute predlaga, da se del sredstev nameni tudi za sistem zasneževanja v Planici.
Svet KS Rute predlaga, da se pridobijo sredstva za označitev naselij in ulic v Gozd
Martuljku. Turisti namreč po celotnem kraju iščejo ulice.
Postavka 047301 Zavod za turizem – LTO:
Svet KS Rute ponovno prosi za zagotovitev sredstev za ureditev poti skozi sotesko do
Martuljkovih slapov.
Postavka 045105 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest in parkirišč:
Svet KS Rute predlaga, da se predlagana sredstva višini 65. mio SIT bolj enakomerno
porazdelijo po vseh krajih v občini Kranjska Gora.

2

Anton Oman je bil mnenja, da bi moral k reševanju poti mimo slapov pristopiti tudi
Triglavski narodni park. Opozoril je, da je pot skozi sotesko v zelo slabem stanju. Nikolaj
Oitzl je predlagal, naj na PD zadevo obravnavajo ter sprejmejo določne sklep. Skupno bi
sklicali sestanek z Triglavskim narodnim parkom.
Predsednik je povedal, da se zbirajo predlogi za člane v Svetu zavoda OŠ Kranjska Gora.
Predlagal je, da v svet zavoda OŠ Kranjska Gora predlagajo Jano Fornezzi Robič. Člani
sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS Rute v Svet zavoda OŠ Kranjska Gora predlaga Jano Fornezzi Robič.
Ad 4.
Nikolaj Oitzl je ponovno predlagal, da bi dopise KS Rute pošiljali direktno na ustanove in v
vednost občini. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Pripravljene dopise za ustanove se pošlje na občino. Občina naj te dopise
posreduje naprej na naslovljene ustanove. V roku 7 dni od prejema dopisa naj občina
obvesti KS Rute o poslanem dopisu oziroma razlogih, zakaj dopis ni bil posredovan
naprej. V kolikor od občine ne bo odgovora, bo KS Rute dopise posredovala sama.
Cvetko Pavlovčič je zanimalo kako je z urejanjem razsvetljave za sankaško progo.
Predsednik je pojasnil, da o urejanju razsvetljave KS Rute ni bila obveščena. Gozdna cesta
po kateri bo potekala sankaška proga je v privatni lastnini. Anton Oman je povedal, da je z
izvajalcem govoril. Izvajalec mu je povedla, da ima za urejanje vsa potrebna dovoljenja. Vsi
so se strinjali, da bo to pridobitev za Gozd Martuljek.
Predsednik je povedal, da so v tem mandatu sprejeli sklepe, da se posamezne člane sveta
pooblašča za vodenje določenih zadev. Predlagal je, da se vsa pooblastila razveljavijo.
Pooblastilo bi se članu dalo za vsak posamezen primer posebej. Člani sveta so sprejeli
naslednji
Sklep: Prekličejo se vsa pooblastila za vodenje določenih zadev, ki so jih sprejeli v tem
mandatu.
Predsednik je povedal, da morajo imenovati inventurno komisijo. Po razpravi so sprejeli
naslednji
Sklep: V inventurno komisijo se imenujejo:
 Nikolaj Oitzl – predsednik
 Helena Smolej – članica
 Cvetka Pavlovčič – članica

Predsedujoči je še povedal, da se morajo dogovoriti glede najemnine za prostor. Člani sveta
so sprejeli naslednji
Sklep: Za najemnino za prostor se nameni 150.000,00 SIT.

Seja je bila končana ob 21.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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