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ZAPISNIK
18. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 06.02.2013 ob 19. uri v
prostorih doma krajanov v Gozdu Martuljku.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Vitomir Gričar in Branko Robič
Odsotni: Nikolaj Oitzl, Marko Robič in Janez Mertelj
Ostali prisotni: Rajko Puš, Barbara Galičič Drakslar in Bojan Radnja
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje
2. Preoblikovanje pošte Gozd Martuljek v pogodbeno pošto
3. Pregled in obravnava gradiva OS
4. Vprašanja in pobude
Zaradi prisotnosti predstavnikov pošte je predsednica pojasnila, da bodo najprej obravnavali 2.
točko dnevnega reda.

Ad 2.
Predsednica je pojasnila, da bodo obravnavali preoblikovanje pošte Gozd Martuljek v pogodbeno
pošto. Na seji sta bila prisotna tudi predstavnika Pošte Slovenije in sicer direktorica PE Kranj
Barbara Galičič Draksler in Bojan Radnja.
Bojan Radnja je pojasnil, da Pošta Slovenije ne misli krčiti obstoječega poštnega omrežja.
Predstavil je delovanje pogodbene pošte. Tudi v Evropi je tendenca, da se manjše pošte
preoblikujejo v pogodbene pošte. Krajani pošto premalo uporabljajo. Pošta v Gozd Martuljku je
glede finančnega rezultata že dlje časa problematična. Pogodbena pošta bi delovala tako, da bi
združili dve dejavnosti, katero bi opravljala ista oseba. Za krajane bi se zadeva glede poštnih
storitev izboljšala v tem, da bi bila pošta odprta dlje časa.
Barbara Galičič Drakslar je pojasnila, da ima pošta sedaj v pogodbene pošte preoblikovane tri pošte.
Dosedanja praksa je bila takšna, da so trgovci prevzeli dejavnost pošte. Tako je v istem prostoru
trgovina in pošta. Ker je trgovina odprta skozi cel dan je s tem odprta tudi pošta.
Bojan Radonja je poudaril, da pošti ni pomembna kakšna dejavnost se še odvija poleg pošte.
Pomembno je, da je zadeva resna in dolgotrajna. Pošta je izvedla povpraševanje in bo izvedla
postopek javnega razpisa.
Vitomir Gričar je pojasnil, da so imeli leta 1991 oz. 1992 zbor krajanov, kjer so se odločali o
gradnji nove pošte z apartmaji. Krajani so takrat postavili pogoj, da bo poleg pošte telefonska
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centrala in da bo pošta normalno odprta. Poudaril je še, da je v kraju veliko število starejših
krajanov.
Bojan Radonja je pojasnil, da so se časi od takrat spremenili. Sedaj telefonskih central ne uporablja
nihče več, saj imajo vsi mobilne telefone. Za starejše občana pa je dobra izbira premična pošta. S
premično pošto poštar na dom dostavlja tudi denar.
Andrej Žemva je poudaril, da je struktura prebivalcev takšna, da zahteva, da storitev pride do ljudi.
Pozimi krajani nimajo nobene poti, da bi prišli do pošte. Bolj se mu je zdela primerna premična
pošta, ki pride domov do ljudi. Edina sprejemljiva stvar bi bila, da bi dejavnost pošte vezali na
trgovino. Zanimalo ga je, če so se že kaj dogovarjali z obstoječo trgovino v kraju? Ali bi se pošta
preselila v prostore trgovina ali bi trgovino preselili v prostore pošte? Kaj bi se zgodilo, če bi
prostori pošte ostali prazni?
Bojan Radonja je pozval člane sveta, da izrazijo svoje mnenje, če podpirajo preoblikovanje pošte.
Glede izvedbene dela pa je pojasnil, da teče postopek. Na spletni strani so imeli objavljeno
ponudbo. Dobili so dve ponudbi in sicer je bila ena ponudba, da bi se pošta preselila v sedanjo
trgovino. Druga ponudba pa je bila, da bi se v prostorih pošte odprla tudi trgovina. Pošta bo z
najboljšim ponudnikom začela razgovore.
Andrej Žemva je bil mnenj, da bi o tem povprašali krajane. Predlagal je, da bi sklicali zbor
krajanov.
Bojan Radonja je pojasnil, da Pošta nikakor ni šla mimo lokalne skupnosti. Zato sta tudi danes
prisotna na seji, da članom sveta pojasnita zadeve. Zakon predpisuje, da mora lokalna skupnost
podati pisno mnenje. Ko prejmejo mnenje morajo zadevo vložiti še na državnemu regulatorju, ki
izda soglasje. Ko dobijo soglasje, lahko pričnejo s preoblikovanjem pošte. S preoblikovanjem pošte
ne bodo šli iz kraja. Vse kar se bo zgodilo, se bo podaljšal delovni čas pošte.
Predsednica je bila mnenje, da je prišlo do upada uporabe pošte predvsem zaradi spremenjenega in
neugodnega delovnega časa pošte. Delovni ljudje sedaj težko prihajajo na pošto. Podprla je
spremembo, saj bi se delovni čas pošte podaljšal. Zanimalo jo je, kaj bodo naredili s prostori pošte,
če bodo pošto preselili v prostore sedanje trgovine.
Bojan Radonja je poudaril, da v primeru, da se pošta umakne iz sedanje lokacije bodo šli v
dezinvestiranje.
Andrej Žemva je vprašal, če je sedanja trgovina primerna še za pošto?
Bojan Radonja je pojasnil, da tega ne more komentirati, saj zadeve ne pozna. Pošta ima tudi
predpisane minimalne zahteve, ki morajo biti izpolnjeni, da se pošto preseli v določeno zgradbo. Če
objekt ne izpolnjuje minimalnih zahtev tam ne more biti pošta. Pošta v pogodbeni pošti zagotovi
poštni pult ter vso informacijsko tehnologijo in varovanje. Izobrazi pa tudi osebe, ki poleg svoje
dejavnosti opravljajo tudi poštno dejavnost. Kot zanimivost je pojasnil, da ima Avstrija 2200 pošt
od tega jih je 1600 pogodbenih pošt. V Nemčiji sta samo še dve pošti pod okriljem pošte, vse ostale
so pogodbene pošte. Na Nizozemskem pa so vse pošte preoblikovane v pogodbene pošte.
Rajko Puš je pojasnil, da so na občini dobili dopis Pošte Slovenije za mnenje glede preoblikovanja
pošte. Občina bo počakala na mnenje krajevne skupnosti. Bil je menja, da združevanje dejavnosti
pošte in trgovine pomeni večja možnost za preživetje obeh dejavnosti. Ker so v Ratečah dobili
trgovino, bi lahko razmišljali tudi o tem, da bi v Ratečah namesto premične pošte uvedli pogodbeno
pošto.
Andrej Žemva je zaprosil, za pojasnilo, kako deluje premična pošta.
Bojan Radonja je pojasnil, da v primeru premične pošte, Pošta nima več objekta v kraju. Poštar pri
premični pošti pride k hiši takrat ko ima pošiljko. Kdo bi želel dvigniti denar na pošti pokliče
poštarja in mu ga pripelje. V primeru pošte pri kateri je potrebno podpisati prevzem pa je zadeva
takšna, da v kolikor osebe ni doma poštar pusti sporočilo. Potem pa mora ta oseba po to pošto na
matično pošto. V tem primeru bi morali iti po pošto v Kranjsko Goro. Pri premični pošti poštar
vzame tudi položnice.
Predsednica je pojasnila, da je večina krajanov sedaj nezadovoljna z delovnim časom pošte. S
preoblikovanjem pošte in združitvijo s trgovsko dejavnostjo, bi se podaljšal delovni čas pošte. Bila
je mnenja, da krajni temu ne bodo nasprotovali. Pojasnil je, da je mnenja, da je zato, da pošta ostane
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na lokaciji kjer je sedaj združena z trgovsko dejavnostjo oziroma drugo dejavnostjo, ki jo bodo na
Pošti izbrali.
Bojan Radonja je pojasnil, da delajo na tem, da obdržijo pošto in da bo odprta skozi cel dan.
Branko Robič je bil mnenja, da je sedanja lokacija pošte najboljša izbira, saj je v centru kraja.
Interes Pošte Slovenije je, da ima pošto in da pošta dela. Bil je mnenja, da se ne smejo bati
preoblikovanja pošte. Tam kjer so to storili so tudi prebivalci s tem zadovoljni.
Andrej Žemva je vprašal, kaj se zgodi, če trgovec odpove pogodbeno pošto.
Bojan Radonja je pojasnil, da mora Pošta Slovenije v tem primeru vzpostaviti pošto oziroma najti
drugega pogodbenega izvajalca.
Ker za predstavnika pošte ni bilo več vprašanj se jim je predsednica zahvalila za udeležbo na seji.
Predstavnika pošte in Rajko Puš so zapustili sejo.
Člani sveta so se v razpravi nato strinjali, da je edina možnost, da pošta ostane na sedanji lokaciji in
se je ne prestavlja. V sedanjih prostorih pošte pa naj se vzpostavi trgovina. S to odločitvijo naj se
nato seznani tudi krajne na zboru občanov.
Po razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednje:
MNENJE SVETA KS: Svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se
strinja s preoblikovanjem pošte Gozd Martuljek v pogodbeno pošto, s pogojem, da ostane na
isti lokaciji, kot je sedaj z dodano dopolnilno dejavnostjo.

Ad 1.
Predsednica je predstavila zapisnika 17. seje.
Člane sveta je zanimalo, kako je s pločniki in kaj se je župan zmenil na DRSC.
Uroš Grzetič je pojasnil, da se je župan dogovoril z direktorjem DRSC-ja, da bodo na občini
organizirali sestanek v tej zadevi. Sestanek bo predvidoma 5.3.2013 ob 9.uri. Na sestanek pa bo
župan povabil tudi vse člane sveta KS Rute.
Andrej Žemva je izpostavil prispevek na Kanalu A, ki je govoril o pločnikih v Gozdu Martuljku. Bil
je mnenja, da bi morala biti cena odkupa za vse krajane enotna. Predlagal je, ko bo zbor občanov,
da na dnevni red uvrstijo tudi pločnike.
Predsednico je zanimalo, če se je že uredila zadeva glede plačila elektrike za bankomat z Markom
Robičem?
Uroš Grzetič je pojasnil, da se je Boštjan Pristavec oglasila pri Marku Robiču ter se z njim
dogovoril za izdajanje računov za stroške elektrike.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 17. seje sveta KS Rute.

Ad 3.
Predsednica je članom podrobno predstavila gradivo za sejo občinskega sveta.
Člani po krajši razpravi niso sprejeli nobenega sklepa.
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Ad 4.
Predsednica je pojasnila, da je prejela dopis društva Jalovec glede projekta plinovoda Južni tok.
Izpostavili so, da ni zadostnih informacij glede omenjenega projekta. Od KS Rute pričakujejo
mnenje glede projekta. Predsednica je bila mnenja, da tudi KS Rute nima zadostnih informacij za
mnenje.
Andrej Žemva je bil mnenja, da ni smiselno nasprotovati takšnemu projektu. Misliti morajo na to,
kaj lahko iz tega iztržijo. Ne razume župana, da je tako proti projektu. Bil je mnenja, da bi lahko v
Gozdu Martuljku iz tega namena dobili obvoznico. Občina bi morala od tega projekta čim več
iztržiti.
Vitomirja Gričarja je zanimalo, kdaj bodo imeli v Gozdu Martuljku vodo iz skavarjevega
vodovoda?
Člani sveta so se po krajši razpravi strinjali, da se to JP Komunalo vpraša, kako bo z vodo v Gozdu
Martuljku.
Vitomirja Gričarja je zanimalo, kako je z žičnico v Gozdu Martuljku?
Predsednica je pojasnila, da je na RTC Žičnice dobila pojasnilo, da žičnica ne izpolnjuje zakonskih
zahtev zato je ne morejo vključiti.
Člani so se strinjali, da se na RTC Žičnice Kranjska Gora postavi vprašanje kakšne načrte imajo z
žičnico v Gozdu Martuljku?
Andrej Žemva je izpostavil povezovalno sprehajalno pot iz Zgornjih Rut v Jezerce mimo hotela
Špik. Podal je pobudo, da bi se pot pozimi vzdrževala, da bi bila prehodna za pešce. Voznik pluga
ga je tudi opozoril, da na cesti v Srednji Vrh med »zobom« in ovinkom ni varovalne ograje. V
zimskem času, ko se cesta spluži ni dobro viden rob ceste.
Člani sveta so razpravljali o zboru občanov. Županu predlagajo, da bi na dnevni red zbora občanov
uvrstil: preoblikovanje pošte, informacijo o pločnikih, urejevanje povezovalnih poti pozimi,
sanacija ceste v Srednji Vrh, razvoj turizma (kaj je s kampom?), obnova in vzdrževanje lokalnih
cest ter informacija glede plinovoda Južni tok. Svet KS Rute predlaga, da se zbor občanov skliče
čim prej.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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