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:16.06.2006
ZAPISNIK
33. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 16.06.2006 ob 19.00 uri
v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Izidor Hlebanja in Uroš
Grzetič
Opravičeno odsoten: Bojan Kordič
Odsotena: Helena Smolej
Ostali prisotni: Emil Tavčar
Opravičili: Župan Jure Žerjav
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 31. in 32. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva Občinskega sveta
4. Krajevni praznik
5. Informacija o pridobivanju gradbenega dovoljenja za gasilski dom
6. Informacija glede pridobivanja zemljišča za igrišče
7. Komunalna dela
8. Predlogi in pobude
Ad1.
Člani sveta so obravnavali zapisnik 31. seje. Ker na zapisnik ni bilo pripomb so soglasno sprejeli
naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 31. seje sveta KS Rute.
Člani sveta so obravnavali zapisnik 32. seje. Predsednik je pojasnil, da je bila seje nesklepčna. Člani
so opozorili na napako v zapisniku. Navedeno je, da so bili člani na seji odsotni in ne opravičeno
odsotni. Ugotovili so, da so se člani pred sejo predsedniku opravičili. Po razpravi so člani sveta
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 32. seje sveta KS Rute s popravkom.
Ad 2.
Predsednik je povedal, da so dobili dopis za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij. Predlagal
je, da bi v okrajno volilno komisijo imenovali Mihaela Kersnika. Člani so se s predlogom strinjali.
Mihael Kersnik mora podati svojo privolitev.
Ad 3.
Pri pregledu gradiva občinskega sveta je predsednik predstavil točko od LTO Kranjska Gora. LTO
je občinskemu svetu predlagal prerazporeditev presežkov iz preteklih let. V prerazporeditvi so tudi
sredstva namenjena za idejni načrt za ureditev poti k Martuljškim slapovom.
Predsednik je predlagal, da bi ustanovili kulturno društvo v Rutah. Dogovorili so se, da bodo o
pobudo razmislili.
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Predsednik je predstavil točko odkup občinskih cest. Predlagana cena je 1.500 SIT za kvadratni
meter ceste. Bil je mnenja, da je prav, da se postavi enotna cena. Pri odkupu ceste v Srednji Vrh je
bila cena nižja.
Predsednika je zanimalo, kdaj bo urejen spomenik pred Malim Špikom. Otilija Mertelj je opozorila
tudi na spomenik v Srednjem Vrhu. Povedala je, da v planinskem društvu razmišljajo za spomenik
za žrtve gora.
Svet KS je obravnavali pobudo za izdelavo Pravnega mnenja o pravni veljavnosti o spoštovanju
Odločbe o zavarovanju gorske skupine Martuljek za Občino Kranjska Gora. Člani sveta so sprejeli
naslednjo
Pobudo: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga občinskemu svetu, da se na
podlagi ponudbe Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani pridobi
Pravno mnenje o pravni veljavnosti o spoštovanju Odločbe o zavarovanju goske skupine
Martuljek.
Ad 4.
Predsednik je predstavil aktivnosti ob krajevnem prazniku. Organiziran je bil pohod ter gledališka
igra Cvetke Pavlovčič v dvorani hotela Špik. Odziv krajanov je bil zelo dober.
Ad 5.
Predsednik je pojasnil, da je projekt narejen. Vsa soglasja naj bi pridobili v kratkem. Pridobiti
morajo še gradbeno dovoljenje ter pripraviti razpis za omenjeni projekt.
Ad 6.
Predsednik je glede pridobivanja zemljišča za igrišče ter za Izidorja Hlebanja povedal, da so prejeli
obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. V dopisu sklad občino obvešča, da zemljišč ne
bodo ponudili v prodajo.
Člani so govorili tudi o problemu spravila sena s traktorji ob sobotah in nedeljah. Predsednik je
predlagal, da podajo pobudo županu, da naj se s policijo dogovori o tej problematiki. Izidor
Hlebanja je opozoril, da je seno tudi pokvarljivo blago.
Ad 7.
V kolikor ne bodo pridobili gradbenega dovoljenja za gradnjo krajevnega doma, bodo na naslednji
seji pripravili predloge, za komunalna dela.
Ad 8.
Izidor Hlebanja je predlagal, da se uredi javna razsvetljava v Srednjem Vrhu. Predsednik je
predlagal, da zadevo vključijo v predlog komunalnih del.
Člani so ponovno opozorili na ureditev ceste v Srednji Vrh. Opraviti bo potrebno ogled ceste.
Predsednik je izpostavil problem prevoza otrok z avtobusom v Srednji Vrh. Kljub prepovedi
avtobusi vozijo po cesti v Srednji Vrh.
Člani so ponovno opozorili na problematiko težkega tovornega prometa.
Člani so govorili tudi o požaru pri Rajku Omanu. V okviru gasilcev so se organizirale delovne
akcije, s katerimi se pomaga sanirati poškodovan objekt.
Seja je bila končana ob 20.20 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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