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ZAPISNIK
4. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 22.03.2007 ob 19. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Nikolaj Oitzl,
Barbara Robič, Alenka Peternel in Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Robert Plavčak, Bogdan Oman, Lidija Kopriva
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Nadaljevanje gradnje društvenih prostorov – informacija
4. Čistilna akcija
5. Krajevni praznik
6. Predlogi in pobude
Ad 1.
Člani sveta so zapisnik prejeli v sklicu za sejo. Predsednik je predstavil zapisnik. Pojasnil je, da so
od JP Komunalo dobili pojasnilo, da bo bor na cesti v Srednji Vrh odstranjen, ko bodo dobili
dvigalo. Prehod za pešce pri Jožici bo realiziran skupaj s projektom ceste. Otilija Mertelj je
povedala, da je PD na občino poslal dopis glede igrišča. Z občine so dobili pojasnilo, da se bo
opravil ogled. Glede na sklep, da naj občinski inšpektor ugotovi stanje na prac.št. 685/24 k.o. Gozd
ter preveri objekt na parc. št. 141 k.o. Gozd je predsednik pojasnil, da je občinski inšpektor stanje
ugotovil in ukrepal. Objekt pa se sedaj obnavlja. Glede na pobudo za ureditev pešpoti v zimskem
času do Kranjske Gore je bil predsednik mnenja, da morajo zadevo urediti do naslednje zime. Po
končani razprave so člani sveta soglasno sprejeli naslednji. Andrej Žemva je vprašal, kako je z
sklepom, da se projekt obvoznice pelje naprej. Predsednik je zaprosil, da se od občine do naslednje
seje pridobi odgovor.
Sklep: Potrdi se zapisnik 3. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad 2.
Predsednik je predstavil dnevni red seje občinskega sveta. Člani sveta so razpravljali o posameznih
točkah dnevnega reda. Pri spremembah in dopolnitvah statuta je Andrej Žemva pojasnil, da bo
morala statutarna komisija pri krajevni skupnosti ob sprejetju novega statuta občina pripraviti
spremembo tudi pri statutu KS. V predlogu statuta je ugotovil, da je izpuščena alinea, ki govori o
tem, da krajevne skupnosti podajajo mnenja k prodajam nepremičnin v občini. Robert Plavčak kot
predsednik komisije, ki je pripravljala spremembo statuta in poslovnika je pojasnil, da bosta
dokumenta novelirana z vsemi do sedaj sprejetimi zakoni.
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Svet KS je obravnaval tudi odlok o priznanjih občina. Andrej Žemva je bil mnenja, da je predlagani
odlok slab, saj v pripravi odloka niso sodelovali predlagatelji priznanj. Bil je mnenja, da se s tem
odlokom degradirajo vsa do sedaj podeljena priznanja. Ni se strinjal tudi z vrstam priznanj.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga, da se Odlok o priznanjih
Občine Kranjska Gora poda v javno obravnavo.
Predsednik je predstavil tudi točko Nakup nepremičnin v KS Rute. Občina bo zemljišča odkupila za
ureditev občinskih cest, ki sedaj potekajo po privatni lastnini. Andrej Žemva je pojasnil, da so
nakupi planirani v proračunu. Predlagal je, da bi v bodoče v skladu s 67. členom statuta občine,
občina pred vsako prodajo nepremičnine pozvala krajevne skupnosti, da podajo svoja mnenja. Šele
na to, bi se gradivo pripravilo za sejo občinskega sveta.
Predsednik je pojasnil, da pri nakupu zemljišč za občinske ceste manjka tudi nakup zemljišč med
Finžgarjevim naseljem 12 in Finžgarjevim naseljem 14 v dolžini 65 metrov.
Ad 3.
Predsednik je podal pojasnila k nadaljevanju gradnje društvenih prostorov. V ponedeljek so imeli
sestanek z direktorjem izvajalca. Pripravila se bo nova pogodba o nadaljevanju del. Najprej bodo na
objekt namestili okna, da se stavba zapre. Spodnji prostori naj bi bili v letošnjem letu dokončani.
Morda se bodo lahko z rebalansom pridobila še dodatna sredstva. Andrej Žemva je pojasnil, da je
bil na občinskem svetu sprejet predlog, da se bodo z rebalansom zagotovila dodatna sredstva za
gradnjo.
Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da so na seji prisotni tudi predstavniki društev s katerimi se bodo dogovorili
o izvedbi čistilne akcije.
S predstavniki PD, ŠD Varpa, PGD Gozd Martuljek in TD so se dogovorili o lokacijah čistilne
akcije. Dogovorili so se tudi, da bodo čistilno akcijo izvedli 14. aprila v primeru slabega vremena
pa bo čistilna akcija prestavljena na 21. april. Zbor za vse udeležence čistilne akcije bo ob 8. uri
pred trgovino v Jezercih. Vsa gospodinjstva v KS se obvesti o izvedbi čistilne akcije.
Barbara Robič je predlagala postavitev košev za pasje odpadke. Člani sveta so o predlogu
razpravljali in se dogovorili, da bodo predlagali postavitev košev za pasje odpadke in sicer na
lokacijah: žičnica, kopiše, Jezerci.
Barbara Robič je predlagala, da bi v Gozdu Martuljku odprte pokrove za kanalizacijo zamenjali z
zaprtimi. Andrej Žemva je opozoril, da bi morali v tem primeru urediti oddušnike.
Barbara Robič je predlagala, da bi se postavilo ogledalo v križišču ceste na smučišče. Andrej
Žemva je predlagal, da krajani na tem območju podajo vlogo na Direkcijo za ceste. Nikolaj Oitzl je
povedal dva primera, ko so krajani poslali vlogo na Direkcijo za ceste. Od Direkcije za ceste so
dobili dovoljenje za postavitev. Krajani so nato samo postavili dva ogledala.
Barbara Robič je izpostavila problematiko smeti. Nekateri prebivalci nimajo svojega zabojnika za
smeti in smeti nosijo na eko otoke. Člani sveta so se v razpravi strinjali, da bi bilo potrebno problem
rešeti. Vsak objekt bi moral imeti svoj zabojnik za smeti. Cvetka Pavlovčič je povedala, da je
slišala, da vikendaši nimajo svojih zabojnikov za smeti, ker jih nihče ni pozval, da jih morajo imeti.
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
Sklep: JP Komunala Kranjska Gora naj opozori vse lastnike objektov, ki nimajo urejenega
odvoza smeti, da morajo imeti svoje zabojnike za sneti.
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Ad 5.
Predsednik je povedal, da so se že na prejšnji seji dogovorili, da bo praznik KS 12. maja ob 19 uri.
Pripravila se bo slavnostna seja, na kateri bo predsednik podal poročilo o delu Krajevne skupnosti.
Predstavili bodo gradnjo novih prostorov. Cvetka Pavlovčič bo pripravila igro. Povedala je, da bi za
igro potrebovala dvojna vrata. Dogovorili so se, da se bo pripravila manjša pogostitev.
Ad 6.
Glede na vprašanje na zadnji seji, kako je prostorom za deponijo gradbenega materiala je
predsednik pojasnil, da to ureja Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Andrej Žemva je znova opozoril na gradnjo treh objektov v Jezercih. Bil je mnenja, da se objekti ne
gradijo v skladu s PUP-i. Člani sveta so se strinjali, da se ponovno občino opozori, da pri
inšpekcijskih službah preverijo ali se objekti gradijo v skladu s PUP-i občine Kranjska Gora.
Lidija Kopriva je povedala, da je prišlo na tem območju do nasutja ceste. Prebivalci v bloku imajo
sedaj probleme z vodo, ki teče na njihovo dvorišče. Člani sveta so ugotovili, da je omenjena cesta v
privatni lastnini. Predsednik je predlagal, da prebivalci bloka podajo pritožbo.
Barbara Robič je povedala, da se na področju kmetijstva pripravlja sprememba pravilnika. Glede na
to, da bo odbor za kmetijstvo in gozdarstvo zadevo obravnaval v začetku aprila je člane sveta
vprašala, če ima kdo kakšno vprašanje v zvezi s omenjeno zadevo. Predsednik je predlagal, da
skliče kmete z območja KS in jim zadeve predstavi.
Predsednik je povedal, da bodo morali organizirati sestanek s Hitom. Predlagal je, da zadevo
obravnavajo na eno od naslednjih sej.
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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