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ZAPISNIK
Zbora občanov za naselji Gozd Martuljek in Srednji Vrh, ki je bil v četrtek 10.11.2016
ob 18. uri v dvorani Gasilskega doma.
Prisotni: 43 krajanov (lista prisotnosti je priložena arhivskemu izvodu zapisnika), župan
Janez Hrovat, podžupana Bogdan Janša in Blaž Knific, Vesna Okršlar – Občina Kranjska
Gora, Henrika Zupan – JP Komunala.
Zbor občanov se je snemal, zapisnik je napisan v skrajšani obliki. Zbor občanov je vodil
župan Janez Hrovat.
Župan je vse prisotne prav lepo pozdravil. Opravičil je predsednika KS Rute Janeza Mertelja,
ki je odsoten zaradi bolezni.
Na predlog župana je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja Krajevne skupnosti »Rute«
2. Razvojni načrti krajevne skupnosti
3. Problematika razno
Župan je povedal, da se zbor snema, tako da naj se vsak ob postavitvi vprašanj tudi
predstavi.
Župan Janez Hrovat je izpostavil naslednje zadeve:
- Prometna ureditev: Izrazil je obžalovanje, da z DRSC še niso uspeli urediti ceste in
pločnika. Na ministrstvu so mu obljubili, da naj bi objavili razpis izvedba pa naj bi
bila v letu 2017. So mu pa na ministrstvu obljubili tudi sanacijo obeh ravnin ceste
mimo Belce.
- V naslednjem letu se bo nadaljeval projekt fasade.
- Nadaljevalo se bo urejanje kanalizacije. Pojasnil je prevzem kanalizacije.
- Dogradila in uredila se bo sprehajalna pot ob Savi.
- Pohvalil je društva v kraju, ki delujejo res dobro.
- Načrtuje se nakup odra za dvorana v Gasilskem domu.
- Urejali naj bi ferato v Hladnik.
- Izpostavil je še urejanje kampa, urediti pa bo potrebno še območje malega Špika.
- Pojasnil je, da bo občina podpirala gospodarstvo, kmetijstvo. Krajane je pozval, da bi
se kateri odločil za predelovalnico.
- Imeli so namen urediti še cesto med karavlo in Jurežem v Srednjem Vrhu. Zaradi
nasprotovanja sosedov se cesta ni obnovila.
- V letu 2017 bodo poleg že naštetega urejali še: Počivališče pri obeležju Jureta Robiča.
Obnova Kurirske poti in ceste na Trati. Dopolnitev gozdne učne poti in vzdrževanje
poti k Martuljškim slapovom.
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Podžupan Bogdan Janša je izpostavil naslednje zadeve:
- PUP je v zaključni fazi.
- Za OPN se postopki peljejo naprej. Pred poletjem naj bi bila javna razgrnitev. Sprejet
pa naj bi bil do konca leta.
- Po sprejetju OPN se bo šlo takoj v sprejem
- Sprožili bodo postopek za spremembo zakona o TNP.
- Pojasnil je težave s pridobivanjem dovoljenj projekt kopališča. Območje je kmetijsko
zemljišče. Ker je predvideno zemljišče v poplavnem območju se je projekt sedaj
ustavil.
Podžupan Blaž Knific je izpostavil naslednje zadeve:
- Opisal je prevzem kanalizacije.
- Lotili so se že urejanja problemov kanalizacije na Trati.
- V letu 2016 se je postavil nov Eko otok.
Elizabeta Gregori: Pojasnila je, da se prodajata bivša trgovina Mercator in Kosmova hiša.
Krajane je pozvala, da bi se povezali pri odkupi takšnega objekta. V njem bi lahko potem
izvajali dejavnosti – zeliščarstvo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so takšen predlog za zeliščarstvo poizkušali izvesti na
Dovjem vendar žal ni bilo interesentov.
Bojan Hlebanja: Izpostavil je problem parkiranja v okolici Gasilskega doma.
Franci Kolman: Pohvalil je odprtje kampa, ki je velika pridobitev za kraj. Prav tako je
pohvalil pešpot ob Savi. Opozoril pa je na sanacijo brežine Save pri Špiku. Spet se pojavlja
zajeda. Opozoril pa je na slabo stanje ceste JP 689891 v dolžini 200 metrov.
Anton Oman: Izpostavil je slabo stanje ceste na Vršič.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da naj bi država sanirala cesto na Vršič do koče na Gozdu.
Alojz Smolej: Izpostavil je nepregledno ogledalo na križišču od lokalne ceste na državno
cesto. V zimskem času je zaledenelo.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da na tem delu nimajo elektrike in ogledala ne morejo
priključiti na ogrevanje. Ko bodo urejali pločnik bodo zadevo uredili.
Simona Jeglič: Zahvalila se je za trudi pri sanaciji kanalizacije na Trati. Pohvalila je
asfaltiranje ceste mimo Brinarja.
Ob koncu je župan Janez Hrovat vse povabil na kostanj in mošt.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Sodelavec V
ŽUPAN:
Janez Hrovat
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