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ZAPISNIK
Zbora občanov za naselji Gozd Martuljek in Srednji Vrh, ki je bil v četrtek 09.11.2017
ob 18. uri v dvorani Gasilskega doma.
Prisotni: 35 krajanov (lista prisotnosti je priložena arhivskemu izvodu zapisnika), župan
Janez Hrovat, podžupan Bogdan Janša, Egidija Košir Mrovlje – Občina Kranjska Gora, Blaž
Knific – JP Komunala.
Zbor občanov se je snemal, zapisnik je napisan v skrajšani obliki. Zbor občanov je vodil
župan Janez Hrovat.
Predsednik KS Rute Janez Mertelj, je vse navzoče pozdravil.
Na predlog župana je bil sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Predstavitev delovanja Krajevne skupnosti »Rute«
2. Razvojni načrti krajevne skupnosti
3. Problematika razno
Župan Janez Hrovat je izpostavil naslednje zadeve:
- Občina deluje dobro in je brez obveznosti. Odplačali so kredit za kanalizacijo.
- Dvig proračuna zaradi povečanja turizma.
- Potrebovali bi kakšno konkurenčno trgovino.
- Potrebovali bi boljšo zdravniško oskrbo. Občina ima za morebitnega zdravnika
pripravljeno stanovanje.
- S pomočjo projekcije je bil prikazan zapisnik sestanka za gradnjo pločnika. Že več kot
14 dni je podpisana pogodba za uvedbo v delu pa še ne delajo nič. Rok za izgradnjo pa
je do konca aprila 2018. Župan je izrazil upanje, da bodo dela zaključene do konca
junija.
- Težave imajo z izvajalci asfaltiranja.
- Za osnovnošolce so uvedli karte za brezplačno smučanje.
- Novi so lastniki žičnic. Izrazil je željo, da bodo v prihodnosti urejali tudi smučišče v
Gozdu Martuljku.
- V letošnjem letu je bilo na območju KS narejeno:
o Ferata Hladnik in parkirišče pri igrišču
o Sanacija ceste v Srednjem Vrhu
o Oder v gasilskem domu
o Stranišče v Srednjem Vrhu
o Kolesarsko postajališče Jureta Robiča
o Postavitev novega kozolca pri Kajžu
o Odstranitev Zimove hiše
o Asfaltiranje – Jezerci, Korzika, proti Srednjemu Vrhu
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o Sofinanciranje botaničnega vrta skupaj s Planinskim društvom
o Namestitev dvigala – dvigalo je naročeno in bo nameščeno v decembru. Ni bilo
možno vgraditi dvigala zato bo urejene drsna rampa.
o Na cesti na Gobeli so dosegli odkup.
o Urejali so še pokopališče v Kranjski Gori.
o Uredili bodo še razsvetljavo pešpoti do hotela Špik do Olipcovega mostu.
V letu 2018 bodo urejali:
o Glavna zadeva bo urejanje pločnika 330.000 €. Pločnik bo enostranski, saj niso
uspeli odkupiti vseh zemljišč. Na pobudo krajevne skupnosti bo dvostranski
pločnik samo na delu od trgovine do uvoza proti peš mostu. Celoten stroške
ocenjujejo na 400.000 €.
o Urejanje kurirske ceste 80.000 €
o Ferata Hladnik 20.000 €
o Obnova brunarice pri igrišču 5.000 €. Sestali so se z mladino, ki to brunarico
uporabljajo.
o Ureditev prostora Kopiša 5.000 €
o Dogovarjajo se za odkup ceste mimo hotela Špik in ceste do bloka.
o Postavitev stranišča na Tabrah 15.000 €.
o Za asfaltiranje imajo namenjenih še okoli 50.000 €.
Urejajo pa celotno dolino. Uredili bodo parkirišče pri Zelencih. Gradi se krožišče v
Ratečah. Podali so vlogo za krožišče v Kranjski Gori pri TGC-ju. Prav tako pa bo
država urejala uvoz v Mojstrano pri Topolinu. Pločnik Belca pa bo urejene pred
pločniki v Gozdu Martuljku samo zaradi tega, ker so ob obnovi ceste uspeli še s
tem, da istočasno urejajo še pločnik.

Podžupan Bogdan Janša je izpostavil naslednje zadeve:
- Zahvalil se je Klemenu Robiču in ekipi iz planinskega društva za ureditev ferate.
- Pojasnil
- PUP je v
Župan Janez Hrovat je pozval krajane, da podajo svoje predloge.
Vasja Jerovšek je opozoril na slabo cest v naselju pod Hribom.
Jela Dovžan je izpostavila odvodnjavanje s streh zaradi pločnikov.
Egidija Košir Mrovlje je pojasnila odkupe zemljišč za pločnike. Urediti morajo snegobrane.
Krajani so ugovarjali, da so jim ob odkupih pojasnili, da njim ne bo potrebno urejati streh.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo sklicali sestanek z vsemi lastniki objektov, katerih
streha posega na pločnike.
Otilija Mertelj je pojasnila, da so vedno govorili o dvostranskih pločnikih.
Helena Hlebanja je pojasnil, da je veliko prometa ter, da bi morali nujno urediti obvoznico.
Tone Oman je izpostavil, da so bile v času zaprtja karavanškega predora kolone skozi vas.
Nikolaj Robič je še opozoril, da so ob povečanem prometu težko prehajali cesto.
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Vasja Jerovšek je opozoril na nevarnost Eko otokov, ker ni snegobranov.
Blaž Knific je pojasnil, da bodo snegobrane ne Eko otoke namestili.
Jože Pintar je pojasnil, da so bili v načrtu urejanja ceste tudi umirjevalni otoki.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je bil projekt spremenjen. Pločnik se bo urejal do uvoza
proti smučišču.
Franc Novak je opozoril, da nekateri v naselju Jezerci vozijo prehitro. Že dlje časa tudi
prosijo za razsvetljavo do bloka na Jezercih. Glede prometa je izpostavil, da bi morali
ponovno razmišljati o obvoznici, saj je promet skozi vas nemogoč.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da jim obvoznice ne more obljubiti.
Katarina Štravs je predlagala, da bi na igrišču uredili bando za hokej. Prav tako pa bi morali
urediti tudi objekt ob igrišču.
Klemen Robič je predlagal, da bi uredili premično bando za hokej.
Župan Janez Hrovat je pozval mlade, da se dogovorijo, kaj točno si želijo ter se oglasijo z
idejami pri njem.
Zvezdana Hlebanja je opozorila na pasje iztrebke.
Blaž Knific je pojasnil, da bodo glede pasjih iztrebkov predlagali akcijo z občinskih
redarstvom.
Alojzij Hlebanja je pojasnil, da je bil pobudnik prestavitve recepcije k igrišču. Mladi bi morali
bolj skrbeti za objekt, saj se pojavljajo smeti. Glede igrišča je predlagal, da bi rob igrišča do
ograje asfaltirali. Urediti bi morali tudi sanitarije.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bo razmislil glede sanitarij.
Branko Robič je predlagal, da bi na cesto v Srednji Vrh namestili ogledala.
Klemen Robič pa je predlagal, da bi morali pričeti z nameščanjem nerosljivih ogledal. S tem
ne bi bilo več potrebno ogledal priklapljati na elektriko.
Ob koncu je župan Janez Hrovat vse povabil na kostanj in mošt.
Zapisal:
Uroš Grzetič
Sodelavec V
ŽUPAN:
Janez Hrovat
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