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: 17.04.2008

ZAPISNIK
17. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 16.4.2008 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara
Robič, Nikolaj Oitzl, Alenka Peternel in Uroš Grzetič
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
Pregled gradiva za 15. redno sejo občinskega sveta
Komunalna problematika
Gradnja »Resort« hotela ŠPIK
Predlogi, vprašanja in pobude

Ad 1.
Predsednik je podal zapisnik 16. seje v obravnavo. Glede na pobudo sveta KS Rute, da bi se
ustanovila komisija za pregled občinskih cest so prejeli od občine odgovor. V odgovoru so
podatki o višini sredstev, ki jih občina nameni za vzdrževanje ceste, ter pojasnilo, da ima
občina strokovno komisijo, ki si zadeve ogleda, zato imenovanje nove komisije ni potrebna.
Do sestanka z društvi glede uporabe novih prostorov še ni prišlo. Pot od Olipcovega mosta
mimo hotela Špik je v seznamu sprehajalnih poti LTO. Člani sveta so si bili enotni, da je pot
preslabo vzdrževana.
Andrej Žemva je predstavil dopis Policijske postaje Kranjska Gora, ki se nanaša na ureditev
nepreglednega ovinka na ulici Zgornje Rute v Gozdu Martuljku. Policija je podala svoja
videnja pomanjkljivosti v zvezi s postavitvijo prometne signalizacije. Na zadnji seji so člani
sveta KS Rute sprejeli dopis v zvezi s prometno varnostjo in ga posredovali na Direkcijo za
ceste.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Potrdi se zapisnik 16. seje sveta KS Rute.
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Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za 15. sejo Občinskega sveta. Pri rebalansu proračuna je
poudaril, da se pojavlja nova postavka in sicer Obnova Petacovega mostu čez reko Pišnico v
Kranjski Gori v višini 512.000 EUR. Pojasnil je še, da je v gradivu pri programu obstoječe
vodooskrbe omenjajo gradnjo povezovalnega voda Log – Gozd Martuljek s pripisom, če
bodo ostala sredstva. S tem se ni strinjal. Hit Alpinea je v preteklem letu plačala nekaj manj
kot 500.000 EUR komunalnih taks. Bil je mnenja, da bi morali ta sredstva porabiti na
področju KS Rute. Pojasnil je še, da ima sedaj LTO izdelan projekt za pot mimo slapa.
Vrednost projekta je ocenjena na 272.000 EUR.
Andrej Žemva je svetnike bolj podrobno seznanil z rebalansom občinskega proračuna.
Obrazložil je nekaj posameznih postavk. Bolj podrobno je obrazložil postavko 049007
obnovo Petacovega mostu čez reko Pišnico. Ta postavka v osnovnem proračunu ni bila
omenjena. Pojasnil je, da občina od leta 2006 od države dobi sredstva za obnovo cest. V
letošnjem letu je teh sredstev 242.924 EUR. Od leta 2006 do sedaj so šla vsa sredstva za
ceste v Kranjski Gori. V letošnjem letu je občina na državo poslala 6 projektov za obnovo
cest. Med projekti je bila tudi cesta v Srednji Vrh, ni pa bilo projekta obnovo Petacovega
mostu. Kot občinski svetnik bo na seji OS predlagal, se sredstva iz postavke 049007 v višini
242.924 EUR namenijo za rekonstrukcijo ceste v Srednji Vrh. Preostala sredstva pa
namenijo za vodooskrbo v občini. Predlagal bo, da se bo cesta v Srednji Vrh rekonstruirala,
razširila in obnovila.
Otilija Mertelj je vprašala, koliko je bilo namenjenih sredstev iz občinskega proračuna v KS
Rute.
Andrej Žemva je pojasnil, da je glede tega tudi že podal predlog predsedniku, da se na
občini pozanima, koliko je bilo teh sredstev od leta 2002.
Po končani razpravi so člani sveta KS Rute soglasno prejeli naslednja sklepa:
SKLEP: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se ne strinja s predlaganim
rebalansom proračuna v delu financiranja obnove mostu preko Pišnice v Kranjski
Gori v višini 512.000 EUR, ker ta postavka ni bila vključena v redni proračun.
Rekonstrukcija ceste v Srednji Vrh je bila vključena v program obnove, zato
predlagajo povišanje postavke za vsaj 242.924 EUR. Preostanek sredstev pa se nameni
za iskanje novih vodnih virov.
SKLEP: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh pooblašča predsednika, da pri
občinski upravi Občine Kranjska Gora pridobi podatke o višini sredstev občinskega
proračuna namenjenih po posameznih Krajevnih skupnostih v občini od leta 2002 do
sedaj.
Člani sveta so razpravljali tudi o vodooskrbi v občini. Andrej Žemva je bolj podrobno
predstavil gradivo občinskega sveta v zvezi z vodooskrbo. Pojasnil je, da ima sedaj občina
vse potrebne dokumente, da prične z sanacijo vodovoda. Za rešitev problema sta predlagane
dve variante. Prebral je predlagana sklepa v gradivu občinskega sveta. Predlagana je
varianta, kratkoročna rešitev in sicer montaža čistilne naprave na vodohranu Alpina in
izgradnja 900 m transportnega cevovoda Log – Gozd Martuljek s povečanjem vodohrana v
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Logu. Vrednost investicije je ocenjena na 350.380 EUR v letih 2008 in 2009. Iz gradiva so
razbrali, da sanacija vodnega zajetja Jurež ni možna. Predsednik je predstavil tudi delo
Odbora za komunalo in javno infrastrukturo. V gradivu je za Gozd Martuljek omenjena tudi
možnost iskanje novih vodnih virov v Julijskih Alpah. Za Srednji Vrh naj bi se zagotavljala
voda iz izvira Debela peč. Andrej Žemva je bil mnenja, da je predlagana rešitev v gradivu
OS dobra. Cvetka Pavlovčič je bila mnenja, da je voda iz zajetja Jurež postajala slabše
kvalitete, ko so pričeli priklapljati Kranjsko Goro. Andrej Žemva je še povedal, da v
gradivu predlagajo ograditev vodnega zajetja Jurež. Predsednik je bil mnenja, da bi morali
doseči, da je povezovalni vod Log – Gozd Martuljek narejen v letošnjem letu.

Ad 3.
Glede komunalne problematike je predsednik izpostavil naslednje zadeve:
Na občinskih cestah ni določene osne obremenitve. Težki tovornjaki uničujejo asfaltno
podlago. Podal je pobudo, da se na občini določi osno obremenitev občinskih cest.
V Finžgarjevem naselju živa meja iz smrek raste v asfalt ceste. Predlagal je, da občina
zadevo ogleda in opozori lastnike. Prav tako se betonske ograje postavljajo na rob asfalta. S
tem se onemogoča pluženje.
V Kranjski Gori del kanalizacije še teče v Savo. Zanimalo ga je, koliko časa bo kanalizacija
še tekla v Savo in posledično mimo Gozda Martuljka?
Še vedno ni rešena kanalizacija pri Olipcovem mostu. Prav tako ni rešena zadeve pri Žemvi.
Predlagal je, da še enkrat zberejo pripombe o napakah na kanalizaciji. Člani sveta so se
dogovorili, da podajo vprašanje na SHW, kako je z reševanjem napak na kanalizacijskem
omrežju v Gozdu Martuljku.
Barbara Robič je bila mnenja, da kanalizacija v Gozd Martuljku, kjer ni vgrajenih filtrov
smrdi. Zanimalo jo je še, kako je z geodetsko odmero na parc.št. 636/1 k.o. Gozd?
Predsednik je pojasnil, da se bodo o tem pozanimali na občini.
Predsednik je opozoril, da je vse več traktoristov, ki se vozijo s traktorji po kolesarski poti.
Predlagal je, da o tem obvestijo občino.
Še enkrat je podal pobudo za postavitev sanitarijev pri Malem Špiku. Člani sveta so se
strinjali s postavitvijo sanitarijev pri Malem Špiku in tudi na Kopišu. Na obeh lokacijah bi
bilo potrebno postaviti tudi zabojnike za smeti.
Barbara Robič je podala pobudo za ureditev parkirišča na Bučanovi rampi, ki bi ga lahko v
poletnih mesecih uporabljali kolesarji v zimskih mesecih pa smučarji.

Ad 4.
Glede gradnje »Resort« hotela Špik je Otilijo Mertelj zanimalo, koliko je civilna iniciativa
zbrala podpisov proti pozidavi kampa. Alenka Peternel je pojasnila, da ona ni v civilni
iniciativi in ne ve, koliko je bilo zbranih podpisov. Bila je mnenja, da krajani ne upajo
izraziti svojega mnenja.
Predsednik je pojasnil, da je za gradnjo hotela izdano gradbeno dovoljenje. Hit Alpinea ima
za že izbranega izvajalca. Konec leta naj bi bil hotel že postavljen. Glede kampa je pojasnil,
da nima novih informacij. Za gradnjo apartmajev bo potrebno spremeniti občinske akte.
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Prebivalci bloka so dobili informacije, da naj bi Hit Alpinea zaprla cesto do bloka. Cesta
poteka po zemljišču od Hit Alpinee. Pojasnil je, da sta bila z Andrejem Žemvam pri
direktorju Hit Alpinea Alešu Topolšku, kjer so govorili tudi o tej cesti. Direktor je
zagotovil, da ceste ne bodo zaprli. Prebivalcem bloka bi se lahko vpisala tudi služnostna
pravica.
Andrej Žemva je bil mnenja, da ni strahu, da zadeve ne bi bile urejene. Kampa na tem mestu
ne bo več tudi če ne bodo gradili apartmajev. V najslabšem primeru bo Hit Alpinea
zemljišče kampa odprodal. V PUP-ih bodo upoštevali pripombe KS Rute. Sedaj bo namesto
60 apartmajev izgrajenih 45. Glede arhitekture bodo zgradili dvokapnice. S PUP-i se bo
onemogočila parcelacija. Bil je mnenja, da bodo upoštevali več pripomb sveta KS kot bi
lahko pričakovali.
Predsednik in Andrej Žemva sta pojasnila, da imata od razgovora z Alešem Topolškom
dobro mnenje. Lahko se veselijo razvoja kraja.
Otilijo Mertelj je zanimalo, kako je z plezalno steno. Predsednik je pojasnil, da se o tem z
Alešem Topolškom niso pogovarjali. Bodo pa poizkušali pridobiti informacije o tem.

Ad 5.
Otilija Mertelj je pojasnila, da so se na občnem zboru Planinskega društva dogovorili, da
bodo pričeli odstranjevati ograjo na teniškem igrišču. Vlogo o ureditvi igrišča so oddali na
občino in čakajo odgovor.
Predsednik je še enkrat pojasnil, da bo protokol ob otvoritvi novih prostorov vodila občina.
Z Cvetko Pavlovčič so se dogovorili o igri. O datumu igre se bodo še uskladili.
Predsednik je še pojasnil, da se bodo morali dogovoriti glede organizacije čistilne akcije.
Otilja Mertelj je pojasnila, da je bila na občnem zboru Turističnega društva, kjer so govorili
o ustanovitvi kulturnega društva. Izvajale bi se dejavnosti igre, pevskega zbora in folklore.
Barbara Robič je pojasnil, da so se na sestanku Turističnega društva dogovorili, da bodo v
okviru društva organizirali odbor za kulturo. V odboru za kulturo bodo Cvetka Pavlovčič,
Darinka Tarman, Otilija Mertelj, Alenka Peternel in Barbara Robič. Barbara Robič je
pojasnila, da bodo na začetku težave z zagotovitvijo zagonskih sredstev. Kandidirali bodo
na razpis LTO. Sredstva potrebujejo za pevovodjo, ki ga sedaj intenzivno iščejo. Prav tako
pa je Alenka Peternel opozorila, da bi potrebovala sredstva za nagrade ob organizaciji
tekmovanja poslikave teles.
Člani sveta so govorili tudi o strategiji občine in pobud, ki jih je na prejšnji seji podala
Barbara Robič. Andrej Žemva je predlagal, da se v Komisijo za pripravo dopolnitev
Razvojnega programa Občine Kranjska Gora za obdobje 2004 -2010 in pripravo razvojnega
programa Občine Kranjska Gora za obdobje 2010 – 2020 imenujeta Barbara Robič in Otilija
Mertelj. Člani sveta so se s predlogom strinjali.
Barbara Robič je predlagala, da bi se za potrebe stojnice postavila elektro omarica na
Kopišu. Andrej Žemva je predlagal, da pobudo poda na Odboru za kmetijstvo. Predsednik
je bil mnenja, da bi morali pobudo pripraviti in finančno ovrednotiti do priprave proračuna
za naslednje leto.
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Predsednik je še opozoril, na to, da so iz Bučanove rampe stvari znosili na območje
kanalizacijskega kolektorja. Zadevo bi bilo potrebno pospraviti.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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