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Datum: 11.11.2019 

ZAPISNIK 
 

Zbora občanov za naselji Gozd Martuljek in Srednji Vrh, ki je bil v ponedeljek  

11.11.2019 ob 19. uri v dvorani Gasilskega doma.  

 

Prisotni: 47 krajanov (lista prisotnosti je priložena arhivskemu izvodu zapisnika), župan 

Janez Hrovat, podžupan Marko Kopač,  podžupan Bogdan Janša, Vesna Okršla in 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 Blaž Mertelj, je vse navzoče pozdravil.  

 

Na predlog župana je bil sprejet naslednji 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Pregled opravljenih del v letu 2019 

2. Plan za leto 2020 

3. Pripombe, predlogi, pobude občanov 

 

Ad 1. 

 

Župan Janez Hrovat je izpostavil naslednje zadeve: 

- Veliko poudarka se dali na izgled krajev. 

-  Občina je med najboljšimi na področju socialnih transferjev. 

- Obnavljale so se fasade. 

- Obnavljali so se kozolci. 

- Pristopili bodo k urejanju hlevov. 

- Spodbujalo se bo dopolnilne dejavnosti na kmetiji. 

- Izvedeno bo srečanje kmetijstva in gospodarstva. 

- Brezplačne smučarske karte za otroke iz osnovnih in srednjih šol. 

- Urejeni kraji se poznajo pri podeljenih nagradah. 

- Urejala se je Kurirska pot, del se bo asfaltiral še v naslednjem letu. 

- Uredili so Gobelo. 

- Asfaltirana je bila cesta do bloka in postavljena je bila javna razsvetljava. 

- Naredili so ograjo za hokej. 

- Naredili so drugo bolj zahtevno ferato v Hladniku. 

- Popravili so most. 

- V gasilskem domu so lahko videli novo vozilo. Občina je za vozilo prispevala 

150.000€. sredstva pa so zbrali tudi gasilci. Sedaj urejajo še nova garažna vrata.  

- Uredila se je okolico kope. Uspešno so se dogovorili z nadškofijo.  

- Očistili so mreže in pot k Martuljškim slapovom . 
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Župan je ocenil, da so letu 2019 za Gozd Martuljek namenili okoli 600.000€ iz občinskega 

proračuna.  

 

Ad 2. 

 

Plan v letu 2020 

- Gradnja Vrtca v Mojstrani, ki bo stal okoli 1.000.000 EUR.  

- Preprojektira se projekt pločnika v Spodnjih in Zgornjih Rutah. Izrazil je upanje, da se 

bodo z državo dogovorili, da bi to speljali v naslednjem letu. Vrednost pločnika je 

ocenjena na 400.000 €.  

- Mimo hotela Špik bodo nadaljevali z javno razsvetljavo in kanalizacijo.  

- Uredili bodo Kurirsko pot. 

- Saniralo se bo kar nekaj cest (Gobela, Naselje pod hribom in v Srednjem Vrhu od 

karavle do Jureža) 

- Izrazil je upanje, da bodo uspeli sanirati vse ceste po gradnji kanalizacije. 

- Urejali bodo pešpot ob Savi v stilu Planica – Tamar. 

- Urediti morajo vodovod (Vavčar – Debela peč). 

- Na Tabrah naj bi barvali železniški most. 

- Povečati bodo morali zmogljivost čistilne naprave. V dveh letih naj bi za to namenili 

okoli 1.000.000 €.  

- Občina je brez kreditov. V letu 2017 so plačali še zadnji obrok za kanalizacijo.  

- Po celi Sloveniji se bo podražil odvoz smeti. Predvidevajo za okoli 30%. Na družino 

to pomeni okoli 3€ na mesec.  

- Glede arbitraže je izrazil upanje, da se bo zadeva uspešno zaključila. Na kanalizacijo 

pa bodo priključili še zadnje večje objekte.  

 

Iz krajevne skupnosti je na podlagi zbora krajanov dobil nekaj vprašanj na katere je odgovoril 

in sicer:  

- Hladnik: Urban Ilc se je opravičil za zbor krajanov, je pa sporočil, da je zaplavna 

pregrada v Srednjem Vrhu zadosti varna. Pozval pa je že lastnika elektrarne, da prične 

z urejanjem vodotoka. V spodnjem delu Hladnika je bila struga očiščena. Župan Janez 

Hrovat je pojasnil, da bo v primeru neurja občina ukrepala.  

- Pločnik: urejal se bo od Jurča do Hladnika ter od vhoda proti žičnici do Pintarja. 

Uredili so bodo še umirjevalci hitrosti – otoki. Tudi na predlogih krajevne skupnosti 

bodo poizkušali uredi še kakšen prehod za pešce.  

- Parkirišča za ferato: Občina bo poizkušala urediti še nekaj parkirišč.  

 

Ad 3.  

 

Andrej Čerček je pohvalil vzorno sanacijo Kurirske poti. Opozoril pa je na problem, da iz 

Kurirke poti ni dostopa do avtobusnega postajališča. Zaradi jarka ob cesti se pešci ne morejo 

nikamor umakniti. Na sami Kurirski je 23 hiš. Prestaviti bi morali tablo za začetek kraja. S 

tem si zmanjšali tudi hitrost. Urediti pa bi morali tudi pločnik.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bo občina za to zavzemala, vendar gre za državno cesto.   

 

Sonja Mlakar je opozorila na problem pitne vode ob nalivih. 

 

Blaž Knific je pojasnil, da ob ekstremnih nalivih voda zakali. Ob tem objavijo tudi  

preventivno prekuhavanje. So pa v postopku za povezovalni vod s katerim bodo še izboljšali 

stanje na vodovodnem omrežju.  
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Sara Mertelj je pojasnila, da na elektronsko vprašanje, ki ga je naslovila na komunalo v 

avgustu še vedno ni dobila odgovora.  

 

Blaž Knific se je opravičil. Pojasnil je, da so avgusta na spletni strani pozabili umakniti 

obvestilo o preventivnem prekuhavanju vode.  

 

Marjan Jeglič je podal pobudo za prehod za pešce pri križišču za Srednji Vrh. Na tem 

območju veliko turistov, ki pridejo iz Srednjega Vrha prečka cesto. Izpostavil pa je še most 

čez Hladnik, ki ima zalo ozek pločnik. Ta pločnik pozimi nihče ne čisti, ga pa otroci 

uporabljajo za pot v šolo.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo izvajalca opozorili na zimsko čiščenje snega na tem 

območju. Glede prehoda za pešce pa je pojasni, da zaradi nekaterih lastnikov, ki niso prodali 

zemljišča na tem delu ne bo spremenjen uvoz za Srednji Vrh. 

 

Vinko Štravs je opozoril na nevaren prehod kolesarjev pri mostu čez Savo proti hotelu Špik. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se zaveda problema. Rešitev je ureditev prehoda pod 

mostom, vendar je zemljišče v privatni lasti. V kolikor bodo z lastnikom dosegli dogovor 

bodo zadevo uredili.  

 

Darja Girlc je opozorila na dotrajana otroška igrala.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da jih bodo v letu 2020 zamenjali. Predlagal je, da starši otrok 

naslovji na občino predloge glede igra.  

 

Marijo Kržišnik je zanimalo, če bodo plužili kolesarsko pot proti Kranjski Gori.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da kolesarska pot ni občinska in ne smejo izvajati pluženja.  

 

Blaž Knific je pojasnil, da je kolesarska pot državna in jo ne smejo plužiti. Če bi jo splužili bi 

tudi prevzeli odgovornost za nesreče.   

 

Sara Mertelj je izpostavila odvodnjavanje vode s ceste. Na sami cesti se nabira voda in vozila 

to vodo špricajo v fasade. Zanimalo jo je, če so glede tega upravičeni do kakšne zaščite? 

 

Blaž Knific je pojasnil, da gre za državno cesto. Zadevo po posredoval na vzdrževalca ceste.  

 

Marjan Jeglič je opozoril tudi na zadrževanje vode na cesti za mostom čez Savo.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je imela nadzor nad projektom država. Občina bo zadevo 

izpostavila na skupnem sestanku z nadzornikom.  

 

Tina Kralj je pojasnila, da ob urejanju Kurirske poti še niso postavili ograj.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se bo o tem pozanimal.  

 

Ivan Klokočovnik je izpostavil vrednotenje nepremičnin. Podal je pobudo, da bi občina 

podala pripombe na vrednotenje nepremičnin. 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da se tega problema zavedajo.  
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Vesna Okršlar je pojasnila, da je bilo možno na občni vlagati pripombe. Bodo pa, kot Občina 

tudi podali pripombo na model vrednotenja.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je občina že pod prejšnjim županom podala pripombe na 

model vrednotenja. Na takšen način bodo podali pripombe tudi sedaj. Zadevo bodo 

obravnavali na sejo občinskega sveta.  

 

Saro Mertelj je zanimalo, če je kaj delavnih mest? 

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da je delavnih mest ker nekaj. So pa v turizmu in trgovini. 

Kar se tiče nove trgovine je izrazil upanje, da bo nova trgovina izvedena v naslednjem letu.  

 

Grega Mihalič je kot poveljnik PGD Gozd Martuljek vse prisotne povabil v nedeljo na 

prevzem novega gasilskega vozila. Zahvalil se je občini in vsem krajanom za sredstva za 

nakup novega vozila.  

 

Breda Kržič je izpostavila problem s parkirišči pri malem Špiku. Pri avtobusnih postajah je 

opozorila, da naj jih izvedejo tako, da ljudje ne bodo stali v vodi.  

 

Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo pri novih avtobusnih postajah to upoštevali. Takoj, 

ko bo država pripravila razpis za nadaljevanje pločnikov bodo zadevo uredili. Občina ima že 

pripravljena sredstva. Se je pa strinjal, da so parkirišča velik problem. Zadeve rešujejo v 

okviru projekta Planica 2023.  

 

Pavel Hlebanja je opozoril na parkirišča za ferato. Parkirajo na cesti za Srednji Vrh. Zaradi 

ozke ceste je tako onemogočeno srečevanje med vozili.  

 

Župan Janez Hrovat se je strinjal s tem problemom.  

 

Blaž Knific je pojasnil, da so na Kurirski poti in Gobeli zamenjali vodovodne cevi. Izvedli pa 

bodo še zamenjavo lesene ograje na cesti za Srednji Vrh.  

 

Bogdan Janša je pojasnil, da se trudijo, da bi čim prej razgrnili prostorske akte.  

 

Blaž Mertelj je pojasnil, da je prav, da pridejo na takšne zbore krajanov, da se med seboj 

pogovarjajo. Na seje krajevne skupnosti bodo povabili tudi vse predsednike krajevnih 

skupnosti. Pohvalil je delo gasilcev.  

 

Zbor krajanov je bil zaključen ob 20.30 uri.  

 

Zapisal:  

Uroš Grzetič  

Sodelavec V 

ŽUPAN: 

       Janez Hrovat 

 


