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OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
»RUTE« - GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 16.01.2004
ZAPISNIK
12. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 15.01.2004 ob 19 uri
pri predsedniku KS Rute doma.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj,
Bojan Kordič, Izidor Hlebanja (prišel ob 20.15), Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Emil Tavčar (prišel ob 19.20)
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva za občinski svet
4. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsednik se je povrnil, na zadnjo sejo sveta KS na izjavo Bogdana Omana. Takrat je Bogdan
Oman vprašal, zakaj je ob smrti Karla Okretiča, ki ga je označil z pritepencem visela črna
zastava na gasilskem domu, ob smrti njegovega očeta ter strica pa zastave ni bilo. Predsednik je
povedal, da se je pozanimal ter zvedel, da je oče od Bogdana Omana umrl nekje po letu 70, stric
pa je umrl pred kratkim. Pojasnil je še, da je stric od Bogdana Omana izstopil iz gasilskega
društva, tako da črne zastave ob njegovi smrti ni bilo. Karol Okretič pa je živel v Gozd Martuljku
skoraj 80 let. Po podatkih, ni bilo delovne akcije pri gasilcih, da Karol Okretič ne bi pomagal,
nikoli ni izstopil iz gasilskega društva in je bil častni član. Predsednik je zato mnenja, da je bilo
prav, da je ob njegovi smrti visela črna zatava na gasilskem domu. Predsednik je predlagal, da
zavzamejo stališče ter odgovorijo Bogdanu Omanu. Člani sveta so se zmenili, da bodo z gasilci
dali skupno izjavo o tej zadevi.
Člani sveta so nato sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 11. seje sveta KS Rute.
Ad. 2
Predsednik je povedal, da je za novo leto prišlo nekaj čestitk na KS, druge pošte pa ni bilo.
Ad. 3
Predsednik je povedal, da je v gradivu osnutek Razvojnega programa podeželja. Bojan Kordič je
povedal, da bodo sedaj na občinskem svetu sprejeli sklep, da gre program v deset dnevno javno
obravnavo. Po javni obravnavi pa naj bi bile zbrane pripombe ter šle v nadaljnje obravnave na
občinski svet. O teh stvareh so se že pogovarjali pri podkomisijah, ko so pripravljali osnutek
razvojnega progama za občino. Člani sveta so se po razpravi zmenili, da oblikujejo manjšo
skupino, ter se v času javne obravnave sestanejo ter napišejo predloge in pripombe na razvojni
program podeželja.
(zapisnik 12 seje sveta ks)

Predsednik je povedal, da je v gradivu za občinski svet tudi točka Problematika doma za ostarele
občane. Sedaj se je pričel postopek, da se gre v pridobitev dokumentacije ter lokacije za dom
ostarelih. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh podpira prizadevanja ter aktivnosti
za izgradnjo doma ostarelih v občini Kranjska Gora.
Predsednik je povedal, da je v gradivu tudi program LTO za leto 2004. Člani sveta KS so
pregledali program, ob postavki tekaške proge pa je predsednik povedal, da v letošnjem letu, ko
so bili pogoji niso uredili tekaških prog v Gozd Martuljku. Po razpravi je predsednik rekel, da
svet KS ugotavlja, da so sredstva, ki jih LTO namenja za sprehajalne poti premalo ter, da
turistične poti niso vzorno urejene. Prav tako pa niso narejene tekaške proge v Gozd Martuljku.
Člani sveta so se strinjali, da se na LTO pošlje dopis, v katerem se jih opozori na probleme.
Člani sveta so nato sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek ugotavlja, da so sredstva, ki so namenjena za
sprehajalne poti premajhna, sprehajalne poti pa so slabo urejene. Prav tako pa niso
urejene tekaške proge v Gozd Martuljku.
Predsednik je nato rekel Urošu Grzetiču, da naj pridobi register sprehajalnih poti.
Pri točki problematika pokala Vitranc in žičniške infrastrukture pa je predsednik rekel, da upa,
da bodo novi lastniki uredili problem z infrastrukturo.
Predsednik pa je še povedal, da je svetnik občinskega sveta Jože Zupančič podal pobudo, da se
pridobi nazaj slika Maksima Gasparija (Kmečka ohcet). Slika je sedaj v Kosovelovi graščini na
Jesenicah. Bojan Kordič je razložil, kako je bilo z to sliko in kako je odšla na Jesenice. Emil
Tavčar pa je rekel, da po informacijah, ki jih ima ta slika ni več naša.
Ad. 4
Bojan Kordič je svetnike KS obvestil, da bo naslednja seja občinskega sveta namenjena
komunali in komunalni infrastrukturi. Svetnike KS je zaprosil, da pripravijo vsa stališča glede
komunalnih zadev v KS Rute. Predsedniku pa predlaga, da to točko uvrsti na naslednjo sejo KS.
Na sejo pa naj bi se k tej točki povabil tudi predsednik Turističnega društva Gozd Martuljek.
Predsednik je povedal, da so se na zadnji seji zmenili, da skličejo sestanek glede struge Save.
Bojan Kordič je glede sestanka župana z Direkcijo RS za ceste predlagal, da se poleg župana
sestanka udeleži tudi predstavnik KS. Glede pločnikov pa je Bojan Kordič povedal, da je najbolj
nujno potrebno urediti pločnik od hotela Špik, čez most do malega špika, kjer se cesta odcepi do
slapov. Bojan Kordič je še rekel, da so na zboru krajanov dobili podporo, da če bo potrebno
organizirati tudi protestno akcijo.
Predsednik se je vsem za udeležbo zahvalil.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

(zapisnik 12 seje sveta ks)

PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

