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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
»RUTE« - GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 7.8.2003

ZAPISNIK
7. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 06.08.2003 ob 19.00
uri v gasilskem domu v Gozd Martuljku.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Bojan Kordič, Otilija Mertelj, Izidor Hlebanja
(opravičen odšel ob 19.40 uri), Helena Smolej (prišla ob 20.10 uri), Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Robert Robič, Emil Tavčar
Opravičeno odsotna:Nikolaj Oitzl
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 6. seje
2. Pregled pošte
3. Delo med 6. in 7. sejo
4. Predlog proračuna za leto 2004
5. Predlog komunalnih del za leto 2004
6. Obravnava statuta KS
7. Parkirni prostori v Gozd Martuljku
8. Dopis Bojana Kordiča in odgovor Občine
9. Vloge Mirana Pavlovčiča
10. Kolesarska steza
11. Pobude in predlogi

Ad. 1
Predsednik je prebral zapisnik in pod 3. točko dnevnega reda Prometna ureditev kraja so
ugotovili, da sklep, ki so ga sprejeli ni bil realiziran. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli
naslednji
Sklep:
Zapisnik se potrdi skupaj z pripombami.
Ad. 2
Predsedujoči je povedal, da so pod pošto prejeli dopis Bojana Kordiča na občino Kranjska Gora
in odgovor tajnika občine Kranjska Gora Jožeta Brudarja. Bojan Kordič pa je povedal, da mu ni
bilo odgovorjeno to, kar je zahteval. Dobili pa so tudi dopis Cvetke Pavlovčič. Predsednik je še
prebral dopis občine Kranjska Gora glede ceste na Korziki. Pregledali pa so tudi dopis PGD
Gozd Martuljek glede rekonstrukcije gasilskega doma. Člani po razpravah niso sprejeli nobenih
sklepov.
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Ad. 3
Predsednik je podal poročilo med 6. in 7. sejo KS Rute. Povedal je, da so imeli 17. maja prvi
praznik KS Rute. Soglasno so nato sprejeli naslednji
Sklep:
Vsem sponzorjem, društvom in posameznikom se pošlje zahvala za pomoč pri izvedbi
prvega praznika in KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
(Zahvala se pošlje vsem društvom v KS, Meglič Stankotu, LTO Kranjska Gora, Hotelu
Špik, Romani in Mateju, Alenki, županu.
V začetku maja je bil sestanek z predstavniki Petrola, glede hotela Špik. 8. maja je bil zbor
krajanov. 6. junija je bil sestanek s predstavniki občine na Korziki glede ceste. 10. junija je bil
sestanek glede dogovora o parkirnem prostoru pri Malem Špiku. 11. junija je bil sestanek na
Komunali glede kontejnerjev. 19. junija je bila prva seja gradbenega odbora. 3. julija je bil druga
seja gradbenega odbora. 4. julija je bil predsednik pri tajniku občine. 11. julij sestanek na
Komunali glede kontejnerjev. Predsednik je opozoril na neurejenost signalizacije na
novozgrajenem odseku kolesarske steze. Glede kolesarske steze je potekala razprava, vendar pa
niso sprejeli nobenih sklepov.
Predsednik podal v pregled zapisnik zbora krajanov. Pregledali so posamezne točke. Pod točko
Prometna varnost so sprejeli naslednji
Sklep:
Županu in občinskemu svetu se postavi vprašanje, kaj je bilo do sedaj storjenega glede
severne obvoznice v Gozd Martuljku.
Pod točko eko otok se je predsednik zavezal, da bo odšel na Komunalo in se pozanimal, kako je
sedaj z Eko otoki v KS Rute.
Pod točko Kanalizacija so sprejeli naslednji
Sklep:
Županu in občinskemu svetu občine Kranjska Gora se postavi vprašanje, kaj je bilo
narejenega v KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh glede kanalizacijskega sistema od
zbora krajanov do danes.
Ad. 4
Člani sveta KS so po razpravi o predlogih za investicije v KS Rute za proračun 2004 sprejeli
naslednji
Sklep:
Za proračun 2004 KS Rute predlaga naslednje investicije:
1. Razširitev gasilskega doma – prostori za delovanje KS Rute
2. Ceste:
 priti kampu – cesto je potrebno razširiti in komunalno opremiti
 cesta mimo Robič Marjana - asfaltirati
3. Vodni zbiralnik v zgornjem Martuljku
Ad. 5
To točko so obravnavali že v prejšnji točki.
Ad. 6
Predsednik je povedal, da bo statutarna komisija do naslednje seje pripravila predlog statuta KS,
katerega bodo na naslednji seji tudi obravnavali.

Ad. 7
Predsednik je povedal, da je bila pogodba z Robič Petrom podpisana. Na občini pa se je
pozanimal, kdaj se bo uredil parkirni prostor. Dobil pa je odgovor, da ko bodo sredstva za
(zapisnik 7 seje sveta ks)

ureditev za parkirni prostor, ko bo pa parkirni prostor urejen, se bo uredilo tudi postavitev
prometne signalizacije. Bojan Kordič je povedal, da se je pogovarjal z komandirjem policije, s
katerim sta se strinjala, da bi bilo najbolje, da bi v Kopiše postavili zapornico. Člani sveta so
nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Skliče se sestanek z predstavniki občine Kranjska Gora, policije Kranjska Gora in KS
»Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, na temo prometna ureditev in prometna
signalizacija v in KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh. Zapisnik sestanka se nato
posreduje občinskemu svetu občine Kranjska Gora.
Ad. 8
Dopis Bojana Kordiča in odgovor Jožeta Brudarja so pregledali že pri 2. točki, ko so pregledali
prispelo pošto.
Ad. 9
Predsednik je povedal, da so prejeli vloge Mirana Pavlovčiča za možnost ureditve deponije in za
odvzem peska iz potoka Martuljek, ter vlogo za pridobitev možnosti odlagališča izkopnih
materialov. Ker pa vloge niso bile popolne je KS poslal dopis za dopolnitev vloge. Miran
Pavlovčič je vloge delno dopolnil, zato predsednik predlaga, da vloge obravnavajo na naslednji
seji, ko bodo vloge popolne. Člani sveta KS po obširni razpravi niso sprejeli nobenih sklepov.
Predsednik je še prebral dopis Mirana Pavlovčiča glede ponudbe za izgradnjo eko otoka v Gozd
Martuljku.
Ad. 10
To točko so obravnavali že pod 3. točko
Ad. 11
Otilija Mertelj je opozorila na znak, ki usmerja ljudi k prvemu slapu. Znak je narisan na roko in
ni v ponos kraju.
Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja
Poslano:
• naslov
• arhiv
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