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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RUTE, GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 25.03.2003

ZAPISNIK
4. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.03.2003 ob 19. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Bojan Kordič, Otilija
Mertelj, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotna: Helena Smolej
Ostali prisotni: Robert Robič, Jože Zupančič
Ostali odsotni: Emil Tavčar, Jure Žerjav, Jože Brudar
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Pregled pošte
3. Obravnava proračuna za leto 2003 in gradivo za 4. sejo OS
4. Priprava za zbor krajanov po predlaganem dnevnem redu
5. Predlogi za krajevni praznik (do naslednje seje – v aprilu)
6. Eko otoki
7. Kanalizacija
8. Zaščita krajevnih imen v prospektih in oglasnih deskah
9. Pobude in predlogi
10. Problematika
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne prav lepo pozdravil
Ad. 1
Predsedujoči je prebral zapisnik 3. seje. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. seje.
Ad. 2
Predsedujoči je povedal, da so dobili vabilo na sestanek glede splavilo lesa iz gozdov pod
Martuljkovo skupino. Predsedujoči je povedal, da bosta on in Bojan Kordič udeležila tega sestanka.
Dobili so tudi dopis Planinskega društva Gozd Martuljek v katerem opozarjajo na problematiko
gozdnih in planinskih poti v Gozd Martujku. Prav tako pa so prejeli dopis od Turističnega društva
Gozd Martuljek, ki jih opozarja na uničenje turistične poti v Gozd Martuljku.

(zapisnik 4 seje ks 21.3.2003)

Ad. 3
Predsedujoči je člane seznanil, da je v predlogu proračuna za drugo obravnavo v občinskem svetu,
KS Rute za gradnjo prizidka k gasilskem domu še zmeraj postavljena v leto 2006, kar pa se ne more
strinjati. Predlaga, da se v letošnjem letu z namenskimi sredstvi dobijo za izdelavo projekta in
izdelavo dokumentacije. V letu 2004 pa bi se moralo pričeti z gradnjo objekta in ga v letu 2005
končali. Prepričan je, da bi krajani na zboru krajanov ta predlog tudi podprli. Bojan Kordič ga je
opozoril, da so krajani o tem že sklepali. Predsedujoči je preletel še nekaj postavk iz proračuna in
člane sveta obvestil, kaj je namenjeno za območje KS Rute. Povedal je, da je od skupnega
proračuna za to območje namenjenega samo približno 0,75% vsega proračuna, kar je
nesprejemljivo. Bojan Kordič je povedal, da je proračun nesorazmerno razdeljen po občini.
Navzoče je seznanil, da je dobil informacije, da je del objekta že prodanega. Predsedujoči je
povedal, da so se sestali z županom, direktorjem Enerkoinvesta g. Sraka in Markom Unbergerjem.
Dobili so se pred trgovino. Gospod Sraka jih je seznanil, da ima interesente za odkup objekta, ter da
bo ponudbo poslal tudi na Občino, vendar pa se do danes ni nič naredilo na temu. Jože Zupančič je
rekel, da ima o tej trgovini povesem drugačno mnenje. Lastnika bi morali animirati lastnika, da bi
objekt zaživel. Glede proračuna pa je rekel, da je neinvesticijsko naravnan. Prebral je dopis, ki ga je
poslal na Občino, glede proračuna. Izpostavil je problematiko neinvestiranja v KS Rute. Opozoril,
pa je, da so sredstva za izdelavo projekta Gasilski dom občutno premajhna. Bojan Kordič je rekel,
da je treba prednostno sedaj dobiti parkirišče v Gozd Martuljku. Robert Robič pa je občinskim
svetnikom iz KS Rute rekel, da se bodo pač morali združiti v nekaj temah in skupaj vložiti nek
dokument v katerem bodo zahtevali več sredstev za KS Rute. Jože Zupančič je članom sveta
predlagal, da bi morali dobiti nekaj uglednih krajanov in skupaj sestaviti razvojni program KS Rute.
Člani OS iz KS Rute so se zmenili, da bodo napisali amandma za gradnjo gasilskega doma in ga
bodo na seji OS vložili v obravnavo.
Ad. 4
Člani sveta so pri predlogih zbora krajanov po razpravi sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta so odločili, da bodo o tej točki sklepali na eni od naslednjih sej.
Predsedujoči pa je povedal, da se bo oglasil pri županu in se pogovoril o tej zadevi.
Robert Robič je zaradi obveznosti zapustil sejo sveta.
Ad. 5
Člani sveta so po razpravi sprejeli
SKLEP:
Cvetka Pavlovčič se zavezuje, da do naslednje seje pripravi različne programe za praznik KS.
Ad. 6
Predsedujoči je povedal, da je v gradivu OS zapisano, da bodo postavljali eko otoke. Za celo
Občino jih je predvidenih deset. Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP:
Ker je premalo podatkov, da bi o tem svet KS Rute sklepal, se zaprosi JP Komunala, da pisno
pada predloge, kako bodo postavljali eko otoke. KS Rute pa se zavzema, da bi bila v Gozd
Martuljku najmanj dva eko otoka za vaščane in še en eko otok v kampu in pri hotelu Špiku.
Ad. 7
Jože Zupančič je povedal, da je 95% kanalizacije končana. Glavni problem pa je, da Komunala ne
vodi evidence, kdo je priključen na kanalizacijski sistem. Člani sveta so po razpravi sprejeli
naslednji
SKLEP:
Predstavnik KS Rute, predstavnik SHW in predstavnik JP Komunale naj pregledajo sistem
kanalizacije v KS Rute ugotovijo stanje.

(zapisnik 4 seje ks 21.3.2003)

Ad. 8
Predsedujoči je povedal, da izhajajo različni prospekti. Vendar pa je v njih dosti napak. Člani sveta
po razpravi niso sprejeli nobenih sklepov.
Ad. 9
Pod to točno ni bilo predlogov in pobud.
Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij

(zapisnik 4 seje ks 21.3.2003)

