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

Datum: 15.10.2003

ZAPISNIK
9. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 10.10.2003 ob 19.00
uri v gasilskem domu v Gozd Martuljku.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Nikolaj Oitzl, Uroš Grzetič
Ostala prisotna: Robert Robič, Jože Zupančič od 19.20 ure.
Opravičeno odsotna: Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj
Odsoten: Bojan Kordič,
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 8. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva za občinski svet
4. Eko otoki in ureditev okoli njih
5. Plačilo najemnine za uporabo gasilskega doma
6. Popravilo poti po neurju
7. Statut
8. Pobude in predlogi

Nikolaj Oitzl je opozoril, da v poslovniku občine Kranjska Gora piše, da morajo biti člani 7 dni
prej obveščeni za sejo.
Ad. 1
Predsednik je prebral zapisnik. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Potrdi se zapisnik 8. seje.
Ad. 2
Predsednik je povedal, da je bila izredna seja občinskega sveta, kjer so obravnavali družbeniško
pogodbo za ustanovitev družbe Infrasport d.o.o.. Gradivo je prejel en dan pred izredno sejo
občinskega sveta, zato ni mogel sklicati seje krajevne skupnosti. Povedal je, da je imel
pripombo, da so v pogodbi navedena samo podjetja in društva iz Kranjske Gore. Dobil pa je
odgovor, da so imeli vsi možnost za sodelovanje, pa ni bilo zanimanja. Robert Robič je povedal,
so na seji sprejeli sklep, da se župana ne pooblasti za podpis pogodbe. Zmenili pa so se, da
podajo pisne pripombe na pogodbo, ter jo do naslednje seje občinskega sveta pripravijo za
ponovno obravnavo. Povedal pa je, da lahko zainteresirani še vedno pristopijo k tej pogodbi.
Predsednik je povedal, da se je Karlu Okretiču poslal telegram za rojstni dan.
24 in 25 oktobra pa bo očiščevalna akcija.

(zapisnik 9 seje sveta ks)

Prejeli pa so tudi dopis od občine, v kateri občina poziva krajevno skupnost, da podajo predloge
za enkratne denarne pomoči. Predsednik je povedal, da sta z Otilijo Mertelj pregledala stanje v
kraju in podala predloge. Jože Zupančič pa je rekel, da bi se morali predlogi o denarnih pomočeh
na občini uskladiti, saj nekateri dobijo pomoč po trikrat nekateri pa nikoli. Povedal je, da pomoč
dajejo tudi društvo invalidov, socialna služba in rdeči križ.
Sklep:
Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh za enkratne denarne pomoči predlaga
naslednje krajane KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh:
1. Kersnik Frančiška, Spodnje Rute 37
2. Peternel Janez, Zgornje Rute 4
3. Robič Slavko, Zgornje Rute 4a
4. Raduha Slavka, Jezerci 19
5. Robič Svetlana, Zgornje Rute 114
Predsednik je povedal, da je dobil od Bojana Kordiča dopis glede vodenja seje ter žaljivega
odnosa. Povedal je, da so se o tem že pogovarjali. Njegovo mnenje je, da osebno obračunavanje
ne spada na seje krajevne skupnosti, tako da takih stvari ne bodo več obravnavali.
Na pobudo za disciplinski postopek zoper tajnika občine Jožeta Brudarja in uslužbenca Alojza
Merteljna je župan ugotovil, da nista kršila delovnih predpisov, tako da ne bo uvedel
disciplinskega postopka.
Nikolaj Oitzl je povedal, da ker ga ni bilo prejšnjih dveh sejah je sam poslal na občino dopis o
regionalni cesti skozi KS Rute, katerega sedaj prilaga za arhiv KS.
Jože Zupančič pa je rekel, da so bili vsi proti gradnji pločnikov. Denar za pločnike skozi Gozd
Martuljek pa mora zagotoviti občina. Obvoznice pa v naslednjih 15-ih letih še ne bo. Povedal je
še, da ko se je delala analiza o hitrosti skozi Gozd Martuljek so bili največji kršitelji hitrosti
domačini. Nikolaj Oitzl pa je rekel, da se bo boril, da bo čim prej prišlo do realizacije obvoznice.
Zanima ga, če se vodijo podatki o prometu po občini. Jože Zupančič je povedal, da se vodijo
podatki o štetju prometa po časovnih terminih. Nikolaj Oitzl je nato prosil, če lahko dobi pogled
v te podatke. Jože Zupančič je rekel, da si ne predstavlja, kje se bo dobil denar za pločnike in
ceste, ko bodo ustanovili Infrasport d.o.o.
Ad. 3
Predsednik je prebral dnevni red seje občinskega sveta. Nikolaj Oitzl pa je povedal, da v prvi
točki pri šolstvu in kulturi piše da občina Kranjska Gora v skladu z normativi in standardi
zagotavlja sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva za varstvo vozačev. Zanima ga,
kaj so ta sredstva za varstvo vozačev. Jože Zupančič je rekel, da o tem postavil vprašanje na
občinskem svetu.
Glede prometne varnosti pa je Nikolaj Oitzl vprašal, če lahko občinski svet izda odredbo o
omejitvi prometa skozi naselje. Jože Zupančič je povedal, da je to določeno z uredbo na državi,
vendar pa se policija tega ne izvaja. Nikolaj Oitzl je podal pobudo o omejitvi prometa skozi KS.
Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji:
Sklep:
Na komisijo o varnosti prometa se posreduje pobuda o omejitvi prometa skozi naselje
Gozd Martuljek.
Ad. 4
Predsednik je opozoril, na neurejenost eko otoka pri elektrarni. V okolici eko otoka je polno
materiala, ki ga je potrebno odstraniti. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Občina Kranjska Gora naj s Komunalo Kranjska Gora in občinskim inšpektorjem
pregledajo okolico eko otoka v Gozd Martuljku in ustrezno ukrepajo.

(zapisnik 9 seje sveta ks)

Ad. 5
Predsednik je povedal, da imajo v proračunu namenska sredstva za plačilo najemnine za uporabo
prostora v gasilskem domu. Pravnica na občini je pripravila predlog pogodbe o uporabi prostora.
Predlog pogodbe bodo dali v obravnavo na gasilsko društvo.
Ad. 6
Predsednik je povedal, da sta šla 24. septembra z županom na teren pogledati škodo po neurju.
Glede kolesarske steze je povedal, da kolesarska steza še ni bila tehnično prevzeta, zato tudi ni
prometnih znakov. V Srednjem Vrhu so domačini sami naredili zid in uredili cesto v zalep vrh.
Župan je obljubil nekaj sredstev za plačilo stroškov goseničarja. Glede ceste v hude hleve pa je
predsednik povedal, da je pot povsem uničena, tako da jo domačini ne morejo več uporabljati,
zato predlaga, da se sprejme sklep, da se predlaga prekategorizacijo poti iz traktorske vlake v
gozdno cesto. Ta pot je tudi označena kot kolesarska pot. Člani sveta so nato soglasno sprejeli
naslednji
Sklep:
Svet KS Rute predlaga, da se pot v hude hleve prekategorizira iz traktorske vlake v gozdno
cesto.
Jože Zupančič je opozoril, da je zaradi podrtega žunovega mostu na tratci onemogočen dostop
lastnikov z vozili do svojih parcel in objektov. Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Popravi naj se most na tratci ter cesta na drugi strani reke, do parcel in objektov, ki je tudi
turističnega značaja, da bodo lastniki imeli dostop z vozili.
Nikolaj Oitzl je vprašal, kako je z potjo do prvega slapa skozi sotesko? Povedal je, da je pot
sedaj neprehodna. Člani sveta se strinjajo, da je pot do prvega slapa zelo nevarna, zato so po
razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Svet Krajevne skupnosti Rute ugotavlja, da je pot do prvega slapa skozi sotesko
neprehodna, zato naj Turistično društvo Gozd Martuljek sproži postopek za popravile
poti. Člani sveta pa predlagajo, da se postavi tabla, ki obvešča, da je pot zaprta in da se
uporablja na lastno odgovornost.
Ad. 7
Člani sveta so pregledali zapisnik Komisije za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
Komisije je pregledala statut KS Rute in nanj podala določene popravke oz. dopolnitve. Člani
sveta so te pripombe pregledali in sprejeli naslednji
Sklep:
Člani sveta KS Rute se strinjajo s popravki oz. dopolnitvami statuta KS Rute, katere je
predlagala Komisija za lokalno samoupravo in statutarne zadeve.
Ad. 8
Helena Smolej je povedala, da je opazila, da v tabrah nekaj ureja pri železniškem mostu. Zato
sprašuje, če se tam da tako urediti, da bo nekoč potekala tam kolesarska steza. Jože Zupančič ji
je odgovoril, da naj bi se tam postavil zid in bi se tako uredilo, da bo tam dovolj široko tudi za
kolesarsko stezo. Predsednik je povedal, da mu je župan povedal, da se tam ureja za kolesarsko
stezo, poteg tega pa bo na tem mestu tudi počivališče za kolesarje.
Seja je bila končana ob 20.50 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
(zapisnik 9 seje sveta ks)

PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

