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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RUTE, GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 08.04.2003

ZAPISNIK
5. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 07.04.2003 ob
19.30 uri v gasilskem domu v Gozd Martuljku.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Bojan Kordič,
Otilija Mertelj, Helena Smolej, Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Jure Žerjav, Emil Tavčar, Jože Zupančič, Miroslav Kosmač, Robert
Plavčak, Bogdan Oman in TD
Ostali odsotni:Robert Robič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Očiščevalna akcija
2. Pregled zapisnika 4. seje
3. Pregled pošte
4. Priprava za zbor krajanov
5. Pregled gradiva za 5. sejo Občinskega sveta
6. Pobude in predlogi
Bojan Kordič pa je predlagal, da se pod 6. točko pobude in predlogi vključi še gradbeni
odbor, prometna ureditev kraja, ter problematiko pošte.
Člani so se z predlaganim dnevnim redom strinjali.
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne prav lepo pozdravil.
Ad. 1
Predsedujoči je dal besedo predstavniku Komunale Miroslavu Kosmaču. Miroslav Kosmač
je navzočim prestavil potek čistilne akcije. Čistila akcija za KS Rute bo 10. in 11. aprila.
Veliki kontejnerji bodo stali na stalnih lokacijah. Kosovne odpadke bodo vozili tudi od
občanov. Občani pa morajo predhodno to sporočiti na Komunalo Kranjska Gora. Glede
čistilnih akcij, ki jih organizirajo društva, pa je predlagal, da zaradi snega čistilno akcijo
prestavijo na 25. in 26. april. Miroslav Kosmač je navzoče seznanil tudi z ukinitvijo velikih
kontejnerjev, zaradi ločenega zbiranja odpadkov. Smolej Helena je Miroslava Kosmača
vprašala, če se ne bo s tem, ko bodo ukinili velike kontejnerje pojavila črna odlagališča.
Kosmač je odgovoril, da velike kontejnerje ukinjajo zaradi tega, ker vozijo v njih ljudje iz
sosednjih občin, ter z Avstrije in Italije. Čas bo pa pokazal kako bo to vplivalo na črna
odlagališča. Vreče za čistilno akcijo bodo dobili na Komunali. Pobrane smeti pa naj društva
nato pustijo pri kontejnerjih, ki so v kraju. Bojan Kordič je rekel, da se morajo nekaj
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dogovoriti glede lokacij, ki jih čistijo društva. Predlaga, da se za čistilne akcije animira tudi
otroke. Jože Zupančič pa je povedal, da je bil sklep občinskega sveta, da šolska mladina ne
sme sodelovati na čistilnih akcijah.
Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP: Pripravijo se obvestila o čistilni akciji, ter po pošti razpošlje po domovih.
Glede čistilne akcije društev so se odločili, da bo le ta 25. 26. aprila. Zbor pa bo ob 9. uri
pred Varpo. Cvetka Pavlovčič pa je opozorila na pasje dreke.
Predsedujoči se je predstavnikom društva zahvalil za sodelovanje.
Ad. 2
Predsedujoči je prebral zapisnik 4. seje. Člane sveta je seznanil še s tem, da se je udeležil
sestanka glede splavila lesa. Na sestanku je bil sprejet sklep, da se mora spravilo lesa iz
Gozd Martuljka čez Peč zaključiti do 1. maja. Od tega datuma mora biti kopiše urejeno.
Splavilo lesa pa se lahko ponovno prične od 1. oktobra naprej. Pogoji o splavilu lesa pa
bodo objavljene tudi na internetu. Bojan Kordič je opozoril na promet z motornimi vozili na
kolesarski stezi. Prisotni so obširno razpravljali o širitvi gasilskega doma, ter objektu
trgovina. Bojan Kordič je župana vprašal ali je res, da je ob prodaji objekta trgovine vnešena
klavzula da bodoči kupec v naslednjih desetih letih se v tem lokalu ne sme odpreti trgovina.
Jože Zupančič je rekel, da je napisano ravno obratno. Župan pa je povedal, da nima podatke,
kako sta si Mercator in Domplan prodala objekt. Župan je še rekel, da se on ne bo
opredeljeval kje KS misli graditi objekt. Povedal pa je, da je dobil tri različne pobude. Zato
upa, da bodo na zboru krajanov vse tri variante predstavili in da se bodo dokončno odločili
kaj se bo gradilo. Člani sveta so po dolgi razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 4. seje.
Ad. 3
KS Rute je od občine prejelo dopis, v katerem poziva svet KS Rute, da določi dva člana, ki
bosta sodelovala pri pripravi razvojnega programa Občine Kranjska Gora 2003 – 2010.
Člani sveta na sami seji niso našli pravih kandidatov za pripravo razvojnega programa.
Župan jim je pojasnil, da bosta dva člana v vsakem primeru iz KS Rute. Če pa svet KS sedaj
ne najde pravih kandidatov, se bodo lahko imena kandidatov, ko bodo znana v komisijo
vpisala naknadno. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Do naslednje seje se pripravita dva kandidata, ki bosta sodelovala pri
razvojnemu programu, ter jih naknadno posredovali na občino.
Nikolaj Oitzl pa je povedal, da je sedaj na internetni strani občine našel odlok o pogrebnih
storitvah. Bojan Kordič pa je rekel, da počakajo, na zbor krajanov, kjer bo tudi direktorica
JP Komunale in bo lahko tam odgovorila na vprašanja. Jože Zupančič pa je postavil
vprašanje zakaj JP Komunala zavrača tuje pogrebnike? Misli pa, da bi se morali svojci
odločiti, kdo bo za njih opravil pogreb. Sveta KS Rute predlaga JP Komunala, da dovoli
svojcem, da izberejo svojega pogrebnika.
Ad. 4
Predsedujoči je prebral predlog dnevnega reda za zbor krajanov, ki so ga obravnavali že na
eni od prejšnjih sej. Ponovno so pregledali vsako točko dnevnega reda posebej. Bojan
Kordič je ponovno predstavil problematiko vaškega jedra. Prisotni so nato v razpravi
razpravljali o možnem nakupu objekta trgovina, dograditvi gasilskega doma. Župan jim je
povedal, da imajo tudi drugi probleme z prostori. Tako nima svojih prostorov ne občina ne
komunala. Obnoviti bo potrebno objekt KS Mojstrana v katerem bodo uredili prostore še za
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zobozdravstveno ambulanto. V letošnjem letu pa se bo uredil nakup objekta za KS Rateče.
Glede ureditve splavila lesa so se strinjali, da bodo pri tej točki občane samo seznanili z
ureditvijo splavila lesa. Pri ureditvi parkirnega prostora je župan povedal, da dogovora z
Petrom Robičem še vedno ni. Bojan Kordič pa je podal predlog, kje bi lahko bil parkirišče.
Župan je nato predlagal, da KS določi enega člana, ki bi skupaj z njim in občinskim
inšpektorjem pregledali možne lokacije ureditve parkirišča. Nato pa bi lahko parkirišča
uredili tako kot v Planici. Člani sveta KS so nato soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: 5. točka predlaganega dnevnega reda zbora krajanov se umakne iz dnevnega
reda. Župan pa naj se z občinsko upravo, ter Bojanom Kordičem dobijo, ter skupaj
poiščejo možno rešitev parkiranja v času letne sezone.
Pod točko cesta v Srednji Vrh je predsedujoči povedal, da cesta še vedno ni odmerjena in
urejena. Jože Zupančič pa je povedal, da je bila ta zadeva že v proceduri, vendar pa se je iz
nerazumnih razlogov ustavila. Župan jim je pa povedal, da bo preveril v kateri fazi je
postopek. Člani sveta so nato sprejeli naslednji
SKLEP: Občinska uprava naj pristopi k reševanju problema ceste v Srednji Vrh.
Pri prometni varnosti v KS Rute (pločnik, obvoznica) je župan rekel, da bo napel vse sile,
da bo na zbor krajanov pripeljal predstavnika direkcije za ceste, da pojasni zadevo. Člani
sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Točka prometna varnost v KS Rute (obvoznica, pločnik) ostane na dnevnem
redu, s tem, da se župan dogovori z predstavnikom direkcije za ceste, da pride na zbor
krajanov ter pojasni zadeve.
Jože Zupančič je pa povedal, da je neumnost vztrajati samo na obvoznici. Treba je delati
tudi na drugih projektih v kraju. Bojan Kordič pa je opozoril, da so prometno najbolj
ogrožene Zgornje Rute. Smolej Helena pa je rekla, da so Spodnje Rute prav tako ogrožene.
Predsedujoči je predlagal,da se na zbor krajanov pod točko kanalizacija povabijo tudi
predstavnika izvajalca in SHW, ter da odgovarjajo na vprašanja krajanov. Člani sveta so
soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Na zbor krajanov se pod točko kanalizacija povabi predstavnika izvajalca in
SHW, ter da na zboru krajanov odgovarjajo na vprašanja krajanov.
Predsedujoči pa je povedal da bo na seji govora tudi o eko otokih. Na seji bo prisotna
direktorica Komunale, ki bo pojasnila eko otoke, ter zbiranja odpadkov.
Ad. 5
Predsedujoči je prisotne seznanil z gradivom za občinski svet. Pregledali so posamezne
točke dnevnega reda. Pred samo sejo pa se bo še javna obravnava zakona o TNP.
Izpostavili so problem kolesarske steze. Župan pa je pojasnil, da cesta od Kranjske Gora do
Rateč ni kolesarska steza, vendar pa je lokalna cesta z zelo malo prometa in je v opravljanju
občine in je občinska cesta. Od Boškina pri pokopališču pa do malega Špika je kolesarska
pot v upravljanju države. Obvestil pa jih je kako se bo letos nadaljevala gradnja kolesarske
steze. Pri pregledu programa LTO je predsedujoči predlagal, da preden LTO izda prospekte
preverijo podatke, ki bodo v njem navedene. V zadnjem prospektu je namreč napisno, da je
Špik najvišji vrh v špikovi skupini. Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Preden se izdajo prospekti, naj LTO preveri podatke, ki so navedeni za
posamezen kraj, da ne bo prišlo do napak.
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Glede osrednje teme kmetijstvo in gozdarstvo v občini Kranjska Gora je predsedujoči
povedal, da imajo sedaj predstavnika v odboru za kmetijstvo in gozdarstvo, to je Izidor
Hlebanja. Zupančič je nato navedel nekaj statističnih podatkov o številu živine v kraju.
Župan je opozoril člane sveta KS, da je Petrol dal pobuda, da namerava spremeniti
namembnost hotela Špik v dom starejših občanov. Povedal jim je, da je imel danes sestanek
z Petrolom, kjer so mu predstavili različne možnosti preureditve hotela Špik.
Ad. 6
Predsedujoči je predlagal, da se točka gradbeni odbor prestavi na naslednjo sejo.
Pri prometni ureditvi kraja je Bojan Kordič povedal, da se je pogovarjal z občinskim
inšpektorjem, ter predlagal, da se tudi ta točka prestavi na naslednjo sejo. Člani sveta KS so
se strinjali s tem, da se ti dve točki prestavita na naslednjo sejo sveta KS.
Glede problematike pošte v Gozd Martuljku pa je Bojan Kordič rekel, da bi bilo dobro, da
kaj rečejo na to temo. Župan je povedal, da je pred novim letom govoril z gospodom
Čehovinom, ki je direktor pošte v Kranju. Čehovin je županu zagotovil, da Pošta nima
namena zapirati pošte v Gozd Martuljku. Bojan Kordič pa je pojasnil, da je telefonsko
urgiral na raznos pošte, ker se je zgodilo, da je bil raznos pošte nekajkrat šele po 12. uri. V
telefonskem pogovoru je dobil še informacijo, da nameravajo pošto v Gozd Martuljku
zapreti. Župan je povedal še, da je še letos januarja govoril z Čehovinom, zaradi ukinitve
delovnega mesta na pošti v Kranjski Gori. To naj bi pomenilo, da bi v sezoni na pošti delala
samo ena delavka. Po urgenci iz občine, je Pošta pustila enako število zaposlenih. Župan je
na koncu povedal, da bo stopil v kontakt z Čehovinom, da izve kaj nameravajo glede pošte
v Gozd Martuljku.
Seja je bila zaključena ob 23.25 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij
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