Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 820
http: www.kranjska-gora.si
e-mail: ksrute@kranjska-gora.si

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

Datum: 28.06.2004

ZAPISNIK
16. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 23.06.2004 ob
19.30 uri v sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Otilija Mertelj, Uroš Grzetič
Ostali prisotni:Emil Tavčar, Lidija Kopriva
Odsotni: Bojan Kordič, Izidor Hlebanja
Opravičeno odsotni: Alojzij Hlebanja, Župan Jure Žerjav
V uvodu je podpredsednik KS Rute Nikolaj Oitzl navzočim povedal, da je predsednik
odsoten, zato bo on vodil sejo sveta KS Rute. Na sejo pa je povabil tudi Lidijo Kopriva iz
Turističnega društva Gozd Martuljek.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 15. seje
2. Ureditev poti mimo prvega slapa
3. Pregled gradiva občinskega sveta in razvojnega programa
4. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsedujoči je prebral zapisnik 15. seje. Cvetka Pavlovčič je opozorila, da v zapisniku piše,
da je bila v celoti urejena cesta na Korziki, kar pa ne drži. Urejena je bila samo delno.
Predsedujoči je opozoril, da še ni realiziran sklep o tem, da se pošlje dopis na prometni
inšpektorat. Zato prosi, da se to čimprej realizira.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 15. seje sveta KS Rute z podanimi pripombami.
Ad 2.
Predsedujoči je povedal, da je pot do prvega slapa neprehodna. Meni, da table, ki so bile
postavljene ne zadostujejo. Potrebno bi bilo pot zapreti in o tem obvestiti javnost. Lidija
Kopriva je povedala, da so vse sprehajalne poti občinske. LTO te poti poslika ter napiše
poročila. Meni, da bi bilo potrebno apelirani na svetnike, da ob sprejemanju občinskega
proračuna namenijo sredstva za ureditev poti k prvemu slapu.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep:
Sprehajalna pot, ki je v turistični karti sprehajalnih poti označena pod številko šest občine
Kranjska Gora je neprehodna in nevarna. Opozorilne table so nameščene, vendar so
začasnega značaja. Potreben je takojšen sestanek z županom za ureditev zadeve. Iz predloga
(zapisnik 16 seje sveta ks)

delovanja LTO in razmejitvi pristojnosti je razvidno, da je za zadevo odgovorna LTO
Kranjska Gora.
Ad 3.
Predsedujoči je članom sveta predstavil posamezne točke dnevnega reda seje občinskega sveta.
Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep:
Člani sveta so pregledali gradivo občinskega sveta ter razvojni program. Pri odgovoru Bojanu
Kordiču so se seznanili z stališči občine in postavitev prometnega znaka na cesti priti Kopišu.
Na začetku ceste od Malega špika mimo Robič Cirila pa je bil umaknjen prometni znak za
osno obremenitev ceste. Ta prometni znak bi bilo potrebno postaviti nazaj.

Ad 4.
Člani sveta so pod točko pobude in vprašanja obravnavali problem tovornjakov s priklopniki, ki so
pričeli voziti po cesti skozi Gozd Martuljek. Na dan naj bi bilo okoli 15 takih tovornjakov. Člani so
sprejeli naslednji
Sklep:
Na občino Kranjska Gora se posreduje vprašanja, kako je z vožnjo tovornjakov s priklopniki
po cesti skozi Krajevno skupnost Rute.

Otilija Mertelj je prosila, za pomoč KS, da se pozanima na občini kako je z ureditvijo in
lastništvom tenis igrišča v Gozd Martuljku, ter kako je z lastnino plezalne stene.
Člani so sprejeli naslednji
Sklep: Na občino se pošlje dopis, kako je z tenis igriščem v Gozd Martuljku.
Otilija Mertelj pa je opozorila na nevarnost avtobusnega postajališča pri bivši trgovini.
Avtobusi ustavljajo na polovici ceste, tako da je nevarnost vožnje mimo avtobusa.
Člani sveta so razpravljali tudi o problematiki pitne vode v KS. Po razpravi so sprejeli
naslednji
Sklep: Na JP Komunalo Kranjska Gora se postavi vprašanja, kako je z vodo v
Krajevni skupnosti Rute.

Seja je bila končana ob 21.55 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

(zapisnik 16 seje sveta ks)

PODPREDSEDNIK KS
NIKOLAJ OITZL

