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
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Datum: 10.2.2006
ZAPISNIK
30. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 25.01.2006 ob
19.00 uri v prostorih Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Otilija Mertelj, Helena Smolej,
Cvetka Pavlovčič in Uroš Grzetič
Odsoten: Bojan Kordič
Ostali prisotni: Boštjan Pristavec, Robert Plavčak, Lidija Kopriva in Emil Tavčar
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Graditev večnamenskega objekta
2. Gradnja treh stanovanjskih objektov v Jezercih
3. Pregled zapisnika 29. seje
4. Pregled gradiva OS
5. Priprave na krajevni praznik
6. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je povedal, da je Milan Polak pripravil idejni projekt za gradnjo novih prostorov
KS in društev. Na občini so predlagali, da bi v projektnem timu bili imenovani: Boštjan
Pristavec s strani občine, Robert Plavčak kot predstavnik gasilcev, Alojzij Hlebanja kot
predstavnik KS Rute. Člani sveta so se strinjali s sestavo projektnega tima. Robert Plavčak
je povedal, da bodo na upravnem odboru gasilskega društva zadevo obravnavali in podali
morebitne pripombe na idejni projekt. Glede na to, da se bo gasilski dom podrl ter nato
naredil nov mora o tem glasovati še občni zbor gasilskega društva, ki bo 18.2.2006.
Predsednik je izrazil upanje, da bo projektni tim dobro sodeloval ter čim hitreje uredil vse
zadeve, da se bo lahko pričelo graditi. Navzočim je dal na vpogled idejni projekt.
Ad 2.
Predsednik je zaprosil Boštjana Pristavca, da obrazloži postopek sprejemanja prostorske
strategije občine. Boštjan Pristavec je pojasnil, da je bil izbran izvajalec za pripravo
prostorske strategije. Občani ne morejo pričakovati, da bodo vse želje uresničene. Zadeva se
pelje strogo po zakonu. V gradivu OS je priložen tudi terminski plan sprejemanja prostorske
strategije. V mesecu juniju naj bi po krajevnih skupnostih organizirali prostorske
konference. Povedla je še, da se rok za oddajo vlog za spremembo prostorskih planov
izteka.
Predsednik je zaprosil Boštjana Pristavca, da zaradi raznih informacij (glede vode,
kanalizacije, asfaltiranja, javna razsvetljava) o gradnji treh stanovanjskih objektov v
Jezercih poda pojasnilo. Opozoril je, da se bodo objekti gradili pod skalami. Boštjanu
Pristavcu je predlagal, da o možnosti padanja skal opozori investitorja na ustni obravnavi.
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Boštjan Pristavec je pojasnil, da je občina glede omenjenih gradenj izdala lokacijsko
informacijo. Zemljišče se nahaja na območju, kjer je dovoljena gradnja stanovanj. JP
Komunala je glede omenjenih gradenj izdala pogojno soglasje pridobitev vode. Voda se bo
lahko zagotovila šele z izgradnjo vodohrana. Investitor bo za objekte plačal tudi komunalni
prispevek, ki se obračuna od kvadratnega metra zemljišča.
Ad 3.
Predsednik je predstavil zapisnik 29. seje sveta KS Rute. Predlagal je, da se v zapisniku
dopiše razlago Henrike Zupan glede nošenja zastav na pogrebih.
Člani sveta so potrdili naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 29. seje sveta KS Rute.
Ad 4.
Predsednik je predstavil gradivo za 32. sejo občinskega sveta.
Ad 5.
Predsednik je predlagal, da pripravijo program za krajevni praznik. Cvetka Pavlovčič bo
pripravila kulturni program. Organiziral se bo tudi pohod. Otilija Mertelj bo pripravila
podatke za bilten. Predsednik je predlagal, da do naslednje seje člani sveta pripravijo svoje
predloge za organizacijo krajevnega praznika.
Ad 6.
Otilija Mertelj je povedala, da razmišljajo, da bi v Gozd Martuljku ustanovili svoje kulturno
društvo.
Predsednik je prebral dopis Bojana Kordiča, ki ga je naslovil na Direkcijo RS za ceste.
Opozoril je na problematiko namestitve prometne signalizacije ter težkega tovornega
prometa. Člani sveta so se strinjali z dopisom Bojana Kordiča.
Predsednik je povedal, da planinsko društvo organizira smučarsko tekmo.
Glede na prometno problematiko skozi Gozd Martuljek je predsednik predlagal, da bi
povabili v soboto svetnike občinskega sveta, da vidijo, kako nujno potrebujejo ureditev
prometne problematike v Gozd Martuljku. Po razpravi so se dogovorili, da organizirajo
štetje prometa v soboto, ko ljudje hodijo na smučanje. Štetje prometa bo koordiniral Nikolaj
Oitzl.
Otilija Mertelj je zaprosila za informacijo, kako je z ureditvijo tenis igrišča v Gozd
Martuljku.
Predsednik je ob koncu seje člane sveta obvestil, da bo v mesecu februarju odsoten, ker
odhaja v tujino. Podpredsednika KS Rute Nikolaja Oitzla je pooblastil, da v njegovi
odsotnosti vodi KS Rute.

Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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