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: 07.09.2007

ZAPISNIK
10. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 06.09.2007 ob
19.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Barbara Robič, in Uroš
Grzetič
Opravičili: Andrej Žemva, Alenka Peternel in Nikolaj Oitzl
Ostali: Robert Plavčak
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 9. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Gradnja doma krajanov
4. Predlog komunalnih del
5. Predlogi in pobude

Ad 1.
Člani sveta so obravnavali zapisnika 9. seje sveta KS Rute. Predsednik je predstavil sprejete
sklepe. Podal je odgovore, ki so jih prejeli od občine. Člani sveta so prejeli tudi informacijo
o obnovi ceste na Srednji Vrh. Predsednik je pojasnil, da so prejeli odgovor, da macesne v
Jezercih ne morejo posekati. Člani sveta so razpravljali tudi o ogledu ceste skozi Gozd
Martuljek.
Po končani obravnavi zapisnika so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnika 9. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Predsednik je članom sveta predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Člani sveta
razpravljali o posameznih točkah predlaganega dnevnega reda. Bolj podrobno pa so
obravnavali 5. točko dnevnega reda Nakup nepremičnin in po razpravi soglasno sprejeli
naslednji:
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Sklep: Sveta KS Rute se strinja s sklepi predlaganimi pri 5. točki dnevnega reda seje
OS Nakup zemljišč.
Pri 8. točki dnevnega reda pa so obravnavali problematiko v zvezi s pitno vodo. Po obširni
razpravi so člani sveta sprejeli naslednje sklepe:
Sklep: Kako je s povezovalnim vodom za vodovod od Kranjske Gore do Gozda
Martuljka? Kdaj bo zadeva realizirana?
Sklep: Svet KS Rute predlaga, da naj si občina prizadeva pridobiti nove vodne vire
predvsem na področju Martuljkove skupine.
Sklep: Svet KS Rute se ne strinja s prepovedjo paše na parcelah, ki jih omenja
poročilo JP Komunale. Paša se je na tem območju izvajal že mnogo prej preden je bil
urejen zajetje Jurež.
Sklep: Svet KS Rute ne podpira novogradenj, kot so hoteli in apartmaji dokler se ne
uredi oskrba s pitno vodo.

Ad 3.
Predsednik je pojasnil, da je dom krajanov v zaključni fazi urejanja. Urediti je potrebno še
vrata in elektriko. Pojasnil je, da so v akciji zbiranja sredstev za stole v dvorani do sedaj
zbrali 2440 EUR. Cvetka Pavlovčič je povedala, da bodo v rebalansu občinskega proračuna
namenjena sredstva za opremo prostorov. Predsednik je pojasnil, da ob začetku akcije še
niso vedli, da bo župan v rebalansu predlagal sredstva za opremo prostorov. Poudaril je, da
bodo z zbranimi sredstvi kupili stole.

Ad 4.
Člani sveta so obravnavali predlog komunalnih in infrastrukturnih del v KS Rute. Člani
sveta so soglasno sprejeli naslednji predlog:
Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh je na svoji 10. seji obravnaval predlog komunalnih
in infrastrukturnih del v KS Rute. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji predlog:
PREDLOG KOMUNALNIH IN INFRASTRUKTURNIH DEL
1. vodohran ali povezava vodovoda na Skavarjev vodovod v Kranjski Gori
2. pločniki v Gozd Martuljku
3. preplastitev in obnova jaškov, postavitve prometne signalizacije na
Finžgarjevem naselju ter Naselju pod hribom
4. postavitev oznak ulic po naseljih, označitev kmetij
5. odkupi privatnih zemljišč po katerih potekajo občinske ceste
 Gobela
6. ureditev tenis igrišča
7. asfaltirati cesto v Srednji Vrh, namestiti zaščitne ograje in zaščititi brežine
8. ogledalo na križišču ceste Gobela in Naselje pod hribom
9. javna razsvetljava v Naselju pod hribom
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cesti v

10. javna razsvetljava na cesti JP 689881
11. na cesti JP 689881 asfaltirati izvoze na cesto
12. namestiti koše za pasje iztrebke
NUJNA PRIORITETNA VZDRŽEVALNA DELA
1. cesta v Srednji Vrh
2. ogledala na cesti v Srednji Vrh
3. meteorna kanalizacija
 jašek v Finžgarjevem naselju pri št. 7 – čiščenje betona v jašku
 poglobitev odtočnega kanala v Savo v Zg. Rutah št. 10
 čiščenje propusta pod cesto ob tenis igrišču – smer Hladnik
4. pri tenis igrišču postaviti hidrant
5. razsvetljava v Srednjem Vrhu
6. ureditev jaškov od kanalizacije
Člani sveta so se tudi dogovorili, da se na eno od naslednjih sej povabi Roberta Bizjaka, da se
dogovorijo o sanaciji jaškov od kanalizacije.
Člani Sveta KS so pregledali tudi Plani razvoja in vzdrževanje občinskih cest. Ugotovili so, da se
plan za leto 2007 ni realiziral. Nerealizirano tako ostaja preplastitev ceste LC 189211 v dolžini 800
metrov ter odkup zemljišč za izgradnjo pločnikov. Člani sveta so po razpravi soglasno predlagali
naslednji plan:
PLAN RAZVOJA IN VZDRŽEVANJA OBČINSKIH CEST
OPIS DEL

OCENA
DEL v €

preplastitev

Preplastitev ceste
od Martuljka do
»Zoba« v dolžini
800m, širine 3m

65.900

PRIORITE
TA
(leto)
2008

Gozd
Martuljek

odkup
zemljišč

40.000

2008

Gozd
Martuljek

izgradnja
pločnika

Odkup zemljišč
ob regionalni cesti
za izgradnjo
pločnikov
Izgradnja
pločnikov po
projektu DRSC
Preplastitev ceste
v dolžini 166m,
širine 3m
Asfaltiranje ceste
v dolžini 62m,
širine 3m

NASELJE

Gozd
Martuljek

ŠT.
CESTE ali
ODSEKA
LC
189211

INVESTICIJ
A

Gozd
Martuljek

LK
190421

preplastitev

Gozd
Martuljek

LK
190422

asfaltiranje
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2008

12.450

2008

7.440

2008

OPOMBE

Obnova
vodovoda v
dolžini 100m,
ltž DN80,
5.900 €
Po projektu
DRSC

Po projektu
DRSC

Ad 5.
Predsednik je pojasnil, da so od LTO-ja prejeli dopis za soglasje za postavitev panoramskih
tabel v Gozdu Martuljku. Predlagano je, da se panoramska tabla postavi poleg starega hotela
Špik. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Rute se strinja z lokacijo za postavitev panoramske table ob starem
hotelu Špik.
Člani sveta so razpravljali o sprehajalni poti ob Savi od hotela Špik proti Kranjski Gori.
Ugotovili so, da je pot v slabem stanju. Po razpravi so soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Rute predlaga LTO-ju ureditev sprehajalne poti ob Savi od hotela Špik
proti Kranjski Gori. Predlaga se skupen ogled omenjene poti.
Predsednik je pojasnil, da so prejeli dopis krajanov Na Trati hišne št. 4,6,7 in Zg. Rute 90 in
91. Krajani so občino obvestili, da se izvajajo nedovoljeni posegi v prostor na parc.št. 636/3
k.o. Gozd, katerega lastnica je občina. Na tej parceli se je postavila ograja ob vikendu.
Dopis so krajani poslali na občino 29.7.2007. Ker do sedaj še niso prejeli odgovora so člani
po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Rute prosi občino Kranjska Gora za pisno odgovor v zvezi z
obvestilom krajanov o nedovoljenem posegu v prostor na prac.št. 636/3 k.o. Gozd.
Predsednik je članom sveta prebral odgovor JP Komunale glede urejanja pokopališč.
Otilija Mertelj je pojasnila, da je z g. Šolarjem govorila o učni poti na Kopišu oziroma
botaničnem vrtu. Dobila je odgovor, da bi morali podati pobudo, da bi se na terenu zadevo
ogledali. Člani so se strinjali s pobudo, da bi se na območju Kopiša postavil botanični vrt.
Člani sveta so razpravljali tudi o parkirišču pri malem Špiku. Predsednik je pojasnil, da bi
bil Robič Peter pripravljen odstopiti še nekaj zemljišča za ureditev parkirišča. Člani sveta so
soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Sveta KS Rute predlaga občini povečanje parkirišča pri malem Špiku v Gozdu
Martuljku.

Seja je bila zaključena ob 21.40 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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