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Datum: 01.07.2005
ZAPISNIK
25. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 22.06.2005 ob
19.00 uri v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej,
Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Župan Jure Žerjav, Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 24. seje ter zapisnika 3. korespondenčne seje
2. Analiza zbora krajanov
3. Prostorsko ureditveni plani
4. Pregled gradiva občinskega sveta
5. Predlogi in pobude

Ad 1.
Ker na zapisnik 24. seje ni bilo razprave so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 24. seje sveta KS Rute.
Predsednik je pojasnil razloge za korespondenčno sejo. Na razpis za občinsko priznanje je
KS Rute predlagala Bojana Kordiča in sicer za zlati znak Občine. Od Žirije za priznanja so
prejeli dopis, v katerem je bilo zapisano, da Žirija predlaga spremembo vrste priznanja.
Žirija je predlagala, da se Bojanu Kordiču podeli bronasti znak Občine. Po razpravi so člani
sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 3. korespondenčne seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Glede na podporo zbora krajanov je bil Bojan Kordič menja, da bi morali zadevo glede
gradnje v varovanem območju Martuljka peljati naprej. Predlagal je, da se vse inštitucije
pozove, da podajo pisni odgovor na dopis KS Rute, z dne 31.5.2005. Do sedaj namreč KS
Rute ni prejela nobenega odgovora. V kolikor ne bodo prejeli odgovora je povedal, da bo
sestavil kazensko ovadbo in jo prebral na svetu KS.
Predsednik je predlagal, da se uradno pridobi informacija, kdaj je prišlo do spremembe
namembnosti prostora v razpršeno gradnjo v varovanem območju Martuljka.
Helena Smolej se ni strinjala z vodenjem zbora krajanov. Žal ji je bilo, da so mediji po prvi
točki zapustili zbor krajanov. Bila je mnenja, da so bile tudi ostale točke pomembne.
Predsednik je predstavil problematiko zaprtje železniškega mostu v Tabrah, po katerem
sedaj poteka kolesarska pot. Prebral je dopis Mihaela Kersnika. V razpravi so svetniki
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ugotovili, da je v preteklosti za lastniki zemljišč na tistem območju obstajal svoj most. Ob
ukinitvi železnice so lastniki zemljišč pričeli uporabljati železniški most. Mosta, kjer so
lastniki prvotno imeli dovoz do svojih parcel sedaj ni več.
Člani sveta so ponovno razpravljali o težkem tovornem prometu skozi občino. Dogovorili
so se, da na občinski svet naslovijo naslednje vprašanje.
 Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh zahteva odgovor od župana
Jureta Žerjava ter občinske uprave, kaj je bilo storjenega glede ustavitve
tovornega prometa ter kaj je s postavitvijo prometnih znakov na magistralni
cesti.
Svet KS Rute prosi za pisni odgovor.
Nikolaj Oitzl je opozoril, da je za gradnjo pločnikov odgovorna država.
Ad 3.
Bojan Kordič je bil menja, da je potrebno sklicati širšo javnosti in stroko, da se dogovorijo o
prostorskih zadevah v KS. Na podlagi javnih mnenj bodo pripravili prostorsko strategijo v
KS Rute.
Predsednik je predlagal, da se skliče sestanek z lastniki ceste proti žičnici, da se dogovorijo
glede asfaltiranja omenjene ceste.
Bojan Kordič je opozoril, da morajo v začetku septembra pripraviti predlog komunalnih in
infrastrukturnih del k proračunu za leto 2006.
Ad 4.
Predsednik je članom sveta KS predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Ad 5.
Glede gradnje prizidka dvorane in prostorov KS je predsednik povedal, da je predlagani
projekt preobširen. V prostorsko ureditvenih pogojih je dovoljeno, da se na tem območju
lahko gradi v velikosti ene tretjine. Milan Polak bo sedaj pripravil popravke projekta.
Bojan Kordič je bil mnenja, da naj postopke še naprej vodi gradbeni odbor, kateri bo tekoče
poročal Krajevni skupnosti.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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