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

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

Datum: 9.1.2006
ZAPISNIK
29. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 20.12.2005 ob
19.00 uri v gostilni Pri Jožici v Gozd Martuljku..
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotni: Helena Smolej in Cvetka Pavlovčič
Odsoten: Bojan Kordič
Ostali prisotni: Jože Brudar, Henrika Zupan, Bogdan Oman, Emil Tavčar
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 28. seje ter zapisnika 4. korespondenčne seje
2. Pregled pošte
3. Pregled dela v letu 2005
4. Predlogi in pobude
Ad 1.
Obravnavali so zapisnik 28. seje sveta KS Rute. Nikolaj Oitzl je povedal, da v stavku pri
drugi točki zapisnika »Nikolaj Oitzl je predlagal, da bi razmislili o pobudi, da bi se v okviru
obnove hotela Špik uredil prostor za delovanje KS« je pojasnil, da je govoril o društvih in
ne o KS, kot je navedeno v zapisniku. Po razpravi so prejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 28. seje sveta KS Rute.
Obravnavali so zapisnik 4. korespondenčne seje sveta KS Rute. Brez razprave so prejeli
naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 4. korespondenčne seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je povedal, da so dobili čestitko od Turističnega društva Gozd Martuljek.
Ad 3.
Pri pregledu dela v letu 2005 je predsednik povedal, da so vsi prejeli pregled sklepov, ki so
jih sprejeli ter jih predstavil. Vprašal je Joža Brudarja, kako je s prometom skozi Gozd
Martuljek. Jože Brudar je pojasnil, da se bo postavili prometen znak, ki omejuje težek
tovorni promet na mejnem prehodu Rateče. Predsednik je pojasnil, da je v državnih
razvojnih načrtih ureditev obvoznice Gozd Martuljek načrtovana za leti 2009 in 2010. Jože
Brudar je predlagal, da vztrajajo na ureditvi pločnikov skozi Gozd Martuljek. Izidor
Hlebanja je opozoril tudi na problematiko, da kmetje ob koncih tedna ne smejo s
kmetijskimi stroji na ceste. Predsednik je predlagal, da občina pristopi k projektu označitve
ulic v občini. Predlagal je ureditev poti do Jermanovega slapa. Člani sveta so razpravljali
tudi o problematiki poti do Martuljških slapov. Člani so po razpravi sprejeli naslednji
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Sklep: KS Rute v spomladanskem času skliče sestanek glede problematike poti do
Martuljških slapov.
Predsednik je opozoril tudi na odkupe privatnih zemljišč, po katerih potekajo občinske
ceste. Predstavil je sprejeti proračun občine za leto 2006. Zanimalo ga je, če se bo v KS
Rute postavil še en eko otok. Henrika Zupan je povedala, da če bodo našli primerno lokacijo
se bodo o tem dogovorili. Govorili so tudi o problematiki vode na vrtini Jurež. Henrika
Zupan je povedala, da je problem, ker je voda onesnažena zaradi gnojenja, prav tako pa v
zajetje priteka površinska voda. Gozd Martuljek bo dobil vodo tudi iz Kranjske Gore. V
Srednjem Vrhu bodo morali iskati novo zajetje vode.
Glede gradnje prostorov KS in društev je povedal, da statik izračunal, da obstoječi gasilski
dom ne bo prenesel nadzidave, zato je predlagal, da se gre v rušitev obstoječega objekta in
izvede novogradnja. Gasilcem bodo predlagali, da se čim prej skliče občni zbor gasilcev in
da o tem razpravljajo. Spomladi se bo organizirala čistilna akcija. Ob krajevnem prazniku
bodo pripravili tudi bilten o delu KS. Potrebno bi bilo narediti povezavo kolesarske steze pri
Malem Špiku. Predsednik ni imel pripomb na pluženje. Henrika Zupan je pojasnila, da je
občinski svet sprejel operativni načrt pluženja, ki bo objavljen tudi na internetu. Vsem
krajevnim skupnostim se bo dostavil izvod operativnega načrta pluženja. Henrika Zupan je
povedala, da bodo pripravili pisni odgovor glede vzdrževanja ceste v Srednji Vrh. Glede na
vprašanje na prejšnji seji sveta KS Rute o vzdrževanju javne razsvetljave je Jože Brudar
podal naslednje pojasnilo. Javno razsvetljavo, bi lahko vzdrževala JP Komunala. Ker bi
morala za vzdrževanje javne razsvetljave ustanoviti novo skupino za to usposobljenih ljudi,
so se odločili, da to vzdrževanje podelijo najugodnejšemu ponudniku, ki so bo prijavil na
javni razpis. Na javnem razpisu je bilo izbrano podjetje Elektrovod Ljubljana.
Izidor Hlebanja je opozoril na slabo vzdrževanje ceste v Srednji Vrh. Opozoril je na slabo
varnost predvsem zaradi padanja kamenja na cesto. Po razpravi so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep: Opravi se ogled za lokacijo postavitve ogledala na cesti v Srednjem Vrhu.
Sklep: V spomladanskem času se opravi ogled celotne ceste v Srednji Vrh.
Predsednika je zanimalo, kako je z nošenjem zastave pri pogrebih. Henrika Zupan je
pojasnila, kako je z nošenjem zastave na pogrebih. Govorili so tudi o anonimnem pokopu in
raztrosu pepela.
Otilija Mertelj je ponovno opozorila na problem tenis igrišča v Gozd Martuljku. Prosila je,
da se pridobi odgovor, kako bo z ureditvijo tenis igrišča.
Nikolaja Oitzla je zanimalo, kako bo z delovanjem turistično informativne dejavnosti v
Gozd Martuljku. Predlagal je, da bi turistično informativno pisarno organizirali v stavbi
pošte.
Ad 4.
Ni bilo razprave.
Seja je bila končana ob 20.45 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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