OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
KABINET ŽUPANA

Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
int.tel.št. 04-5809 808
http://www.kranjska-gora.si/
e-mail: grzetic@kranjska-gora.si

Št.:
Datum: 05.11.2015

ZAPISNIK
Zbora občanov za naselji Gozd Martuljek in Srednji Vrh, ki je bil v sredo 04.11.2015 ob
19. uri v dvorani Gasilskega doma.
Prisotni: 68 krajanov (lista prisotnosti je priložena arhivskemu izvodu zapisnika), župan
Janez Hrovat, podžupana Bogdan Janša in Blaž Knific, Egidija Košir Mrovlje – 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
Na predlog župana je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Razvojni načrt Krajevne skupnosti »Rute« 2016 – 2020
Predstavitev delovanja Krajevne skupnosti »Rute«
Informacije – pločnik v Gozd Martuljku
Problematika razno

Župan je povedal, da se zbor snema, tako da naj se vsak ob postavitvi vprašanj tudi
predstavi.
Ad. 1
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da gre za eno najlepših vasi, ki pa je v zadnjih 10 – 15 letih
stagnirala.
Izpostavil je naslednje zadeve:
- Prometna ureditev: Z DRSC se dogovarjajo za ureditev ceste in pločnikov. Pločniki so
deloma zgrajeni. To je problematiki, ki upa, da jo bodo realizirali v letu 2016.
Potrebno je odkupiti še nekaj zemljišč. Z DRSC so se dogovorili, da se prioritetno
ureja Gozd Martuljek.
- Kamp Špik: Podjetje Casino Larix, ki spada pod HIT je trdno odločen, da ponovno
odprejo kamp. V planu je, da se kamp odpre do 1.5.2016.
- Kopališče: Na občini bodo namenili sredstva za projekt kopališča v Gozdu Martuljku,
ki naj bi bil lociran nasproti kampa.
- Parkirišča: Zaveda se, da je problem parkiranja v poletnih mesecih. V letošnjem letu
so uredili leseno pregrado ob straniščih.
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Sanacija Save: Namenjajo sredstva za sanacijo brežine nasproti hotela Špik.
Koča pri Ingotu: Trudijo se uredi zadeve, da bi lahko koča nemoteno poslovala. Ta
koča bi morala biti v ponos kraju in tudi TNP-ju.
Žičnica: V času, ko se nakazuje, da se bo turizem s kampom vrnil v Gozd Martuljek,
je res škoda, da žičnica ne obratuje. Žal tudi sam ne vidi rešitve.
Kanalizacija: Opravljena bo revizija kanalizacije. V Gozd Martuljku je največ
problemov na območju Na trati. Koncesija se izteka. Dogovarjajo se z WTE glede
garancij. Po prenehanju koncesije se bo kanalizacija prenesla na komunalo.

Povzel je investicije za KS »Rute«, ki so bile realizirane v letu 2015 in sicer:
- Največja investicija v občini je bila stavba Ljudskega doma. Bil je mnenja, da tudi KS
»Rute« gravitira na ta Ljudski dom. Vse je povabil na otvoritev, ki bo 12.11.2015.
- Narejena je bila cesta na Gobeli za mlekarno za okoli 80.000 €.
- Na zgornjem delu ceste v Srednji Vrh so uredili lovilne ograje za približno 40.000 €.
- Pomagali so pri projektu odstranitve Zimove hiše. Zadeva je tik pred izdajo
dovoljenja.
- Družini Kralj so pomagali, da bodo lahko postavili normalno hiše.
- Uredili so pot skozi kanjon do prvega Martuljškega slapa. Pohvalil je delo planinskega
društva in krajevne skupnosti. Narejeno je bilo veliko število delovnih ur. Dokazali so,
da lahko za malo sredstev naredijo veliko.
- S sofinanciranjem pa so uredili betonsko ograjo.
Za leto 2016 pa se v KS »Rute« predvidevajo naslednje zadeve:
- Izdelava pločnikov in odkupa zemljišč v višini 140.000 €.
- Urejanje ceste proti Srednjemu Vrhu v višini 20.000 €.
- Urejal se bo park Jureta Robiča – počivališče.
- Urejal se bo povezovalni vod vodovoda Debela Peč – Srednji Vrh. Gre za dodatni
vodni vir. Namenja pa se sredstva v višini 80.000 €.
- V planu (v kolikor bodo dobili soglasja) imajo tudi izvedbo atraktivne poti skozi
Hladnik do Srednjega Vrha.
- Nadgraditev gozdne učne poti v višini 5.000 €.
- Ureditev javne razsvetljave skozi Gozd Martuljek.
Pojasnil je tudi programe za območje celotne občine. Izpostavil je predvsem:
- Pomoč kmetijstvu v višini 55.000 €. Izrazil je upanje, da bo kdo odprl tudi mesno
predelovalno obrt ali sirarno. Namenjali bodo tudi sredstva za gospodarstvo – turizem.
Za odstranitev ali sanacijo kozolcev bodo namenili okoli 10.000 €. Velik strošek pa bo
predstavljal tudi kanalizacija.

Ad 2.
Predsednik KS »Rute« Janez Mertelj bil mnenja, da je naloga krajevne skupnosti, da
posreduje mnenja, predloge in pobude naprej na občino. Pozval je krajane, da podajo pobude
glede zadev, ki v kraju še niso urejene. Krajevna skupnost zaseda po potrebi oziroma pred
sejami občinskega sveta. Bil je mnenja, da se v kraju čuti nova energija. Stopili so skupaj in
obnovili pot skozi sotesko. Nekaj je bilo asfaltiranja. Problemi se pojavljajo pri kanalizaciji.
Pojasnil je, da krajevna skupnost ni samostojna pravna oseba. Deluje kot posvetovalno telo
občine. S kampom se bo v kraj vrnilo tudi nekaj več turizma. Na Gozd Martuljek in Srednji

2

Vrh gleda, kot velik potencial. Ogromno je priložnosti v turizmu. Glede TNP je bil mnenja,
da bi moral biti urejen tako, da kraju omogoča razvoj, saj sta Gozd Martuljek in Srednji Vrh z
najlepšim razgledom. Krajevna skupnost si prizadeva za pločnike. Sedaj je bila ustanovljena
tudi civilna iniciativa. Prometa ne morejo zmanjšati, zato bi morali urediti pločnike, da bo
kraj prometno bolj varen. Urejati bi bilo potrebno tudi strugo reke Save. Zadnja leta so
ponovno začeli oživljati Ruterško veselico. Društva v kraju so dejavna, to kaže tudi
zasedenost dvorane. Dobro bi bilo urediti enoten informacijski sistem. Pojavlja se problem s
parkiranjem. V planu je še ureditev območja Kopiša in gozdne učne poti. Bil je mnenja, da bi
morali v tem mandatu asfaltirati še nekaj makedamskih cest. Dobil je pobudo Andreja Žemve
glede tretiranja v TNP. Bil je mnenja, da je predlog dober. Daljnovod, ki ga sedaj delajo ne bo
vkopan v tla.
Podžupan Blaž Knific je pojasnil, da z KS »Rute« dobro sodelujejo. Že dolgo si prizadevajo
za pločnike. Pojasnil je, da so bili 19.10.2015 na Ministrstvu za infrastrukturo. Tam so se
dogovorili, da se vsa sredstva za leti 2016 in 2017 namenijo za Gozd Martuljek. 11.12.2015
se na Gorenjskem obeta obisk Vlade. Izrazil je upanje, da bo prišel tudi minister za
infrastrukturo, da se bo seznanil s cesto skozi občino. Glede kanalizacije je pojasnil, da imajo
problem Na trati. Zadevo bodo pregledali s kamerami.
Podžupan Bogdan Janša je pojasnil, da pokriva področje okolja in načrtovanje prostora. OPN
še ni sprejet. Na ministrstvih pojasnjuje probleme v prostoru, ki se pojavljajo v naši občini.
Glede TNP- ja je pojasnil, da bodo predlagali spremembo zakona. Upravljavskega načrta niso
podprli.
Ad 3.
Informacije glede pločnikov so bile podane pri prejšnjih dveh točkah.
Ad 4.
Župan Janez Hrovat je pozval občane, da podajo svoje predloge.
Bojan Hlebanja: Parkirišče okoli gasilskega doma je premajhno. Izpostavil je dva objekta, ki
sta v slabem stanju in sicer Zimova hiša in stavba malega Špika. Gasilci bi lahko okolico
malega Špika pospravili, če bi lastnik dovolil. Predlagal je, da bi smučišče uredili vsaj v
sankališče. Podal je pobudo, da bi za stavbo našli skupno ime in sicer gasilski dom.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo od sedaj naprej povsod pisali gasilski dom. Glede
smučišča je pojasnil, da se bo z lastnikom zemljišča poizkušal dogovoriti, če bo dovolil, da bi
ob urejanju tekaških poti uredili še smučišče za sankanje.
Alojz Eržen: Bil je mnenja, da odkupi zemljišč za izgradnjo pločnikov potekajo prepočasi.
Zanimalo ga je, kako je z razlastitvami?
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo v prvi fazi uredili pločnik tam, kjer je zemlja že
odkupljena. Pred nekaj dnevi je bil na otvoritvi obvoznice Škofja Loka, kjer so potrebovali 20
let, da so uredili vse zadeve.

3

Jože Pintar: Pojasnil je, da njegova soseda še ni prodala zemljišča zaradi tega, ker se težko
dogovorijo, da bi se izvajale zaveze. Izpostavil je odlaganje snega in ureditev pretoka vode z
Rutarškega polja. Zadnjič so izvajali preplastitev ceste, pa pretoka vode niso uredili.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bo sam osebno oglasil pri vseh, ki zemljišča še niso
prodali. DRSC pa ne obvešča občine o obnovah na državnih cestah. Tako tudi z zadnjimi
preplastitvami na državni cesti v Gozdu Martuljku občina ni bila seznanjena.
Miha Krč: Opozoril je, da se pločniki delajo predolgo. Predlagal je, da bi naredili vsaj robnike
pa jih potem dokončali. Opozoril pa je tudi na problem kanalizacije saj je še veliko hiš, ki
niso priključene na kanalizacijo.
Jože Pintar: Bil je mnenja, da so ljudje vznemirjeni zaradi prometa. Z DRSC bi se morali
dogovoriti za omejitev osne obremenitve.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da se strinja, da bi se pločniki najprej uredili v peščeni
obliki z robniki. Glede pločnikov bodo govorili z DRSC.
Blaž Knific je pojasnil, da se bodo sestali z DRSC. Zaradi varnosti bi bilo potrebno urediti
granitne robnike. Glede osne obremenitve je pojasnil, da so izvedli nenapovedano kontrolo
tovornih vozil. V času kontrole ni bilo zaznanih kršitev.
Janez Plemelj: Pojasnil je, da bi morali peljati upravne postopke za obvoznico. Bil je mnenja,
da sedanja cesta ni varna. Planica bi morala biti prometno povezana.
Župan Janez Hrovat je bil mnenja, da pobuda glede obvoznice ni nova, da se je v preteklosti
to že razmišljajo. Pri umestitvi obvoznice so bila velika razhajanja v kraju.
Andrej Žemva: Pojasnil je, da je bil član krajevne skupnosti dva mandata. Oba mandata so se
ukvarjali s pločniki. Pričeli so z odkupi zemljišč za pločnike. Pojasnil je, da so v že takrat
obiskali vse, ki še niso prodali zemljišča. Z lastniki so se dogovorili o določenih zadevah. Vse
je bilo zapisano v zapisnikih. Pojasnil je, da so dobili tudi rešitev za gradnjo pločnikov iz
podjetja iz Avstrije. Del te rešitve so potem izvedli. Predlagal je, da bi se za cesto skozi Gozd
Martuljek izvedla ocena varnosti.
Peter Robič: Opozoril je na probleme z odkupi zemljišč oz. z menjavo.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila dogovor med občino in državo za sofinanciranja
rekonstrukcije ceste in izgradnjo pločnikov. Celotna investicija je bil ocenjena na okoli
3.700.000 €, od tega bi morala občina prispevati 840.000 €. Pojasnila je zgodovino
dogovarjanja glede obvoznice in pločnikov. Država je za odkupe zemljišč izbrala izvajalko, ki
je izvajala odkupe. Občina je pomagala pri problemih, ki so nastajali pri odkupih. Kot je že
povedal Žemva so bili skupaj z DRSC in projektanti pri vseh, ki še niso prodali. Lastniki
zemljišč so podali svoje zahteve. Projektanti pa vseh pripomb niso mogli upoštevati. Občina
je od leta 2013 sama vodila odkupe zemljišč. Razlog pa je bil v tem, da država v proračunu ni
imela več sredstev za ta namen. Z državo so se dogovorili, da bodo zadevo poračunali pri
samo gradnji ceste. Glede razlastitev pa je pojasnila, da ker gre za državni projekt bo morala
razlastitve izvajati država.
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Elizabeta Gregori: Predlagala je, da še naprej urejali pešpot ob Savi, ter da bi jo speljali priti
Kranjski Gori. S tem se bo povečala tudi prometna varnost pešcev. Opozorila pa je na zasutje
prodišča pri Logi, ki je v preteklosti varovalo Gozd Martuljek pred poplavami. Pohvalila je,
da se bo ponovno urejal kamp. Na tem območju je tudi nasad sadnega drevja. Predlagala je,
da bi tam postavili domačo tržnico.
Župan Janez Hrovat se je strinjal z idejo o tržnici.
Rok Tarman: Pojasnil je, da so ustanovili civilno iniciativo za pločnike in cesto. Zbirajo
podpise, ki jih bodo nato predli županu, da jih bo lahko pokazal na ministrstvu.
Darinka Tarman: Pohvalila je turistično društvo, ki je dobilo nagrado za lepo urejen izletniški
kraj.
Simona Jeglič: Izpostavila je nevzdržne razmere s kanalizacijo Na trati.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se zavedajo težav. Problem kanalizacije ni samo v Gozdu
Martuljku. Občina bo po končani koncesiji prevezala in sanirala kanalizacijo. Kanalizacija je
bila draga in vsi jo bomo plačevali še dolgo let. Takoj so se lotili reševanja teh zadev.
Ob koncu je župan Janez Hrovat vse povabil na kostanj in mošt.

Zapisal:
Uroš Grzetič
Sodelavec V
ŽUPAN:
Janez Hrovat
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