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ZAPISNIK
11. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 05.10.2007 ob
19.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl,
Andrej Žemva in Uroš Grzetič
Opravičila: Alenka Peternel
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil. Pojasnil je, da so zaradi kratkega
roka med obema sejama zapisnik prejšnje 10. seje prejeli šele na seji. Predlagal je, da
zapisnik 10. seje obravnavajo na naslednji seji. Člani sveta so se s tem strinjali.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Krajevni dom
2. Pločniki v Gozdu Martuljku
3. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je pojasnil, da je bil na občini sestanek glede uporabnikov prostorov v
Krajevnem oziroma gasilskem domu. V domu bodo gasilci, krajevna skupnost, knjižnica,
planinsko društvo, turistično informativni center, turistično društvo ter agrarna skupnost.
Vprašalo se bo tudi ŠD Varpo. Na sestanku so govorili tudi o delitvi stroškov vzdrževanja.
Na vhodu v objekt se bodo namestile table. Glede zbiranja sredstev za stole je pojasnil, da
so krajani nakazali približno 4000 EUR sredstev. Sredstva bodo nakazana na občini, ki bo
za opremo pripravila razpis. Dogovoriti se morajo, kakšne stole bodo kupili za dvorano. Za
ostalo opremo bo denar zagotovila občina. Predsednik je še pojasnil, da bo opravljena
cenitev nove stavbe in na tej podlagi bodo določili deleže v zgradbi. V zgradbi je potrebno
odpraviti še nekaj pomanjkljivosti ter opraviti tehnični prevzem.

Ad 2.
Predsednik je pojasnil, da so dobili projekt pločnikov v Gozdu Martuljku. Andrej Žemva je
pojasnil, da je to osnutek pred pridobitvijo soglasij. V tem osnutku je vrisano, kako naj bi
potekli pločniki skozi Gozd Martuljek. Prometna ureditev bo vključena naknadno. V
zgornjem delu Gozd Martuljka do mostu čez Savo bo pločnik potekal po obeh straneh ceste.
Od mostu čez Savo pa do spodnjega dela Gozda Martuljka pa bo potekal pločnik po eni
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strani ceste. Bil je mnenja, da bodo ob pridobitvi projekta o tem na KS še razpravljali. V
letu 2008 bo prišlo do odkupa zemljišč za pločnike v letu 2009 pa naj bi bil projekt
zaključen. Pojasnil je, da zaradi pločnikov ne bo prišlo do rušenja objektov.
Barbara Robič je bila mnenja, da bo težko pridobiti zemljo za pločnike na obeh straneh
ceste. Andrej Žemva je bil menja, da bi morala KS pri tem pomagati. Predsednik je bil
mnenja, da bi morali projekt podpreti in ga čim prej dokončati. Zadevo se bo predstavilo
tudi na zboru krajanov.
Govorili so tudi o sklepu 9. seje v katerem so občino oziroma župana zaprosili, da se poveže
s prometnim inšpektorjem za ogled ceste v Gozdu Martuljku. Ker do ogleda s strani
prometnega inšpektorja še ni prišlo so se dogovorili, da se pri županu preveri kako je s tem
ogledom.
V ovinku na regionalni cesti Zgornje Rute 58 ogledalo leži v grabnu ob cesti. Cestno
podjetje je potrebno obvestiti, da ogledalo namestijo nazaj.

Ad 3.
Barbara Robič je predlagala, da bi se na Kopišu postavil zabojnik za smeti. Dogovorili so
se, da pobudo za postavitev zabojnika podajo na LTO.
Predsednik je še predlagal, da se zabojnik za smeti in kemični WC postavijo tudi na
parkirišču pri Malem Špiku.
Člani sveta so govorili tudi o problemu smradu iz kanalizacijskega sistema.
Svet KS Rute ugotavlja, da še niso odpravljene pomanjkljivosti na kanalizacijskem sistemu.
Še vedno je zaznati smrad.
Otilija Mertelj je vprašala, če so kakšne nove informacije glede hotela Špik? Predsednik je
pojasnil, da je dobil informacije, da se pridobivajo dovoljenja za obnovo hotela. Andrej
Žemva pa je pojasnil, da bodo morali glede preureditve kampa najprej odločati na
občinskem svetu.
Predsednik je še podal informacijo, da je otroško igrišče urejeno in je že v uporabi. Cvetka
Pavlovčič je predlagala, da se pri igrišču postavi še koš za smeti.
Za tenis igrišče pa je bila opravljena odmera. Dogovoriti bi se morali, kakšno igrišče bi na
tem mestu uredili.
Uroš Grzetič je svetnikom povedal, da ga je župan opozoril, da je ob novem otroškem
igrišču opazil, da krajani odlagajo vejevje v potok. Člani sveta so predlagali, da se namestijo
table z opozorilom. Opozorila bi bilo potrebno poslati po vseh gospodinjstvih.
Andrej Žemva je pojasnil, da so bila v letošnjem proračunu za cesto v Srednji Vrh določena
sredstva za sanacijo do zoba. Za proračun 2008 bo predlagal, da se namenijo sredstva za
nadaljnjo obnovo ceste.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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