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:24.3.2006
ZAPISNIK
31. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 23.03.2006 ob
19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj, Helena Smolej, in
Uroš Grzetič
Opravičeno odstona: Cvetka Pavlovčič
Odsoten: Bojan Kordič
Ostali prisotni: Anton Oman
Opravičili: Župan Jure Žerjav, Bogdan Oman, Robert Robič in Emil Tavčar
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 30. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva OS
4. Priprave na krajevni praznik
5. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je predstavil zapisnik 30. seje. Povedal je, da so dobili poročilo o štetju prometa,
ki ga je pripravil Nikolaj Oitzl. Glede tenis igrišča je povedal, da bodo konec meseca marca
na Skladu kmetijskih zemljišč obravnavali predlog, da občina Kranjska Gora odkupi
zemljišče pri plezalni steni, prav tako bodo na skladu obravnavali tudi zemljišče za Izidorja
Hlebanja. Po končani razpravi je bil soglasno sprejet naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 30. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je pojasnil, da je Milan Polak pripravil idejni projekt za gradnjo gasilskega doma
s prostori za društva in KS. Za gasilski dom je bilo narejeno cenitveno poročilo.
Predsednik je povedal, da se je Nikolaj Oitzl udeležil dveh občnih zborov in sicer od PGD
Gozd Martuljek in PD Gozd Martuljek.
Od občine so dobili stališča glede tenis igrišča v Gozd Martuljku.
Predsednik je predstavil še dopis Komisije za MVVI, ki poziva, da se do 6.4.2006 poda
predlog za člana sveta zavoda LTO. Člani sveta so se dogovorili, da se 3.4.2006 slišijo ter
takrat podajo svoj predlog.
Predsednik je člane sveta seznanil, da je bil prisoten na Odboru za komunalo in javno
infrastrukturo. Govorili so predvsem o problematiki vodooskrbe, kanalizaciji ter
problematiki prometne varnosti. Izidor Hlebanja je izpostavil problematiko ceste v Srednji
Vrh. Povedal je, da je sedaj na cesti postavljen prometni znak »vožnja na lastno
odgovornost«. Bil je mnenja, da je to diskriminacija prebivalcev Srednjega Vrha.
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Predsednik je predlagal, da bi Ministrstvo za promet ter občino zaprosili za pravno razlago
omenjenega prometnega znaka. O tem bi morali obvestiti tudi inšpektorat za cesto. Člani
sveta so sprejeli naslednji
Sklep: Nujno je potrebno opraviti ogled ceste v Srednji Vrh ter pristopiti k urejanju
ceste. O problematiki je potrebno obvestiti vse pristojne organe. Ministrstvo za promet
se zaprosi za pravno mnenje o postavljenem prometnem znaku.
Nikola Oitzl je povedal, da je dobil dopis ob Bojana Kordiča, kjer mu je napisal, da se
predsednik KS Rute ni strinjal s predlaganim sklepom glede prometne varnosti, katerega je
Bojan Kordič predlagal na seji Odbora za komunalo in javno infrastrukturo.
Predsednik je pojasnil, da je res rekel, da ne morejo samo omejevati, vendar pa na odboru ni
imel pravice do glasovanja.
Člani sveta so bili mnenja, da so Bojana Kordiča glede njegovih aktivnosti za ustavitev
težkega tovornega prometa podprli že na prejšnji seji sveta KS Rute.
Nikolaj Oitzl je povedal, da bo obvestil Bojana Kordiča, da je svet KS že na prejšnji seji
njegove aktivnosti glede ustavitve težkega tovornega prometa podprl, tako da naj zadevo
izpelje naprej.
Ad 3.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Pri točki Program dela LTO je
ponovno opozoril na neurejenost sprehajalnih poti. Povedal je še, da v programu dela LTO
piše, da v letu 2006 zaradi pomanjkanja sredstev ne bodo mogli izvesti popravil poti skozi
sotesko do prvega slapa. Pred nekaj dnevi so se dobili z Mirom Erženom, kot
predstavnikom TNP, s katerim so se pogovarjali o problematiki poti skozi sotesko.
Ustanoviti bi morali komisijo z vsemi pristojnimi, da si zadevo ogledajo.
Predsednik je predstavil pobudo za dve volilne enote. V prvi volilni enoti naj bi bile KS
Rateče, KS Kranjska Gora in KS Rute in naj bi imeli 10 svetnikov. V drugi volilni enoti pa
naj bi bila KS Dovje Mojstrana in naj bi imel 6 svetnikov. Nikolaj Oitzl je predlagal, da se
KS Rute priključi KS Dovje Mojstrani in potem ima vsaka volilna enota po 8 svetnikov.
Člani sveta so se odločili, da bodo o dveh volilnih enotah razpravljali, če bo v zvezi s to
zadevo pripravljen odlok.
Otilija Mertelj je opozorila na slabo vzdrževanje tekaških poti. Tekaške proge bi lahko
uredili od Rateč pa do Gozd Martuljka.
Glede na slabo prometno varnost med Gozd Martuljkom in Kranjsko Goro je predsednik
predlagal, da se spluži kolesarska steza in se omogoči, da pešci po kolarski stezi pridejo do
Kranjska Gore. Sedaj pešci hodijo tudi po tekaških progah ter jih s tem uničujejo.
Ad 4.
Predsednik je povedal, da bo Cvetka Pavlovčič v okviru krajevnega praznika pripravila igro.
Ponovno bodo organizirali tudi pohod.
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Ad 5.
Nikolaj Oitzl je prebral članek v časopisu Finance z dne 23.03.2006 z naslovom »Občinska
cesta ne more biti na zasebni zemlji«. Ustavno sodišče je na pobudo dveh prebivalcev Gozd
Martuljka razsodilo, da mora občina v šestih mesecih popraviti 5. člen Odloka o
kategorizaciji občinskih cest, razveljavilo pa je 66. člen občinskega Odloka o cestah.
Nikolaja Oitzla je zanimalo, kako je s pobudo Joža Pintarja za razvoj Gozd Martuljka, ki ga
je na občino poslal 15.7.2005. Jože Pintar namreč ni bodil odgovora.
Predsednik je predstavil obrazložitev realizacije finančnega načrta za leto 2005. Po razpravi
so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Sprejme se realizacija finančnega plana za leto 2005.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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