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ZAPISNIK
14. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 18.12.2007 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Alenka
Peternel, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl in Uroš Grzetič
Ostali: Rajko Puš, Robert Plavčak, Lidija Kopriva, Bogdan Oman, Anton Oman.
Pred pričetkom seje v novih prostorih Krajevne skupnosti je predsednik vsem navzočim
razkazal nove prostore.
Prišel je tudi župan Jure Žerjav in vse prisotne pozdravil. S predsednikom sta si ogledala
nove prostore. Župan se je nato zaradi drugih obveznosti poslovil.
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled opravljenega dela tekom leta in pobude za prihodnje leto
2. Realizacija sklepov po zapisniku ogleda kanalizacijskega črpališča pri Ulipcu
3. Realizacija sklepov po zapisniku ogleda ceste Zg. Rute – pri Ulipcu
4. Realizacija sklepa – Dan odprtih vrat za krajevni dom.
5. Razno

Ad 1.
Predsednik je podal poročilo po sejah o delu sveta Krajevne skupnosti Rute od začetka
mandata. Največ poudarka je podal na dogovor glede uporabe novih prostorov,
kanalizacijsko omrežje, urejanje cest, prometno varnost, gradnjo pločnikov.
Otilija Mertelj je predlagala, da ureditev ceste v Srednji Vrh urejajo prioritetno.
Lidija Kopriva je predlagala, da tablo za začetek kraja Gozd Martuljek prestavijo pred prvo
hišo v Gozd Martuljku iz smeri Jesenice. Prav tako bi morala graditi tudi pločnike od
začetka kraja.
Predsednik je bil ponovno menja, da bi bilo potrebno postaviti kemične WC-je na parkirišču
pri Malem Špiku.
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Anton Oman je bil mnenja, da bi morali prioritetno iskati nove vodne vire. Predsednik je
pojasnil, da je v proračunu 2008 namenjenih kar nekaj sredstev za iskanje novih vodnih
virov. Rajko Puš pa je dodal, da je iskanje novih vodnih virov in oskrba s kvalitetno pitno
vodo prioriteta občine. JP Komunala je pridobila hidrološko karto na podlagi katere bodo
opravili vrtine. V Kranjski Gori se bo v letu 2008 postavila vodarna, ki bo vodo
prečiščevala.
Barbara Robič je vprašala, kako je z odgovorom glede posega v prostor na prac.št. 636/3
k.o. Gozd. Predsednik je pojasnil, da je odgovor s strani občine prišel. Rajko Puš je pojasnil,
da gre pri tem za stare zadeve, ki jih bo potrebno še preveriti.
Alenko Peternel je zanimalo, kako je s projektom Špik še posebej z izgradnjo bazenov, ki
bodo zahtevali veliko vode.
Rajko Puš je pojasnil, da naj bi soglasje za projekt dobili. Predsednik je pojasnil, da
vprašanje izpostavil tudi na Odboru za komunalo, kjer mu je bilo pojasnjeno, da se iščejo
novi vodni viri in da bo voda zagotovljena.
Predsednik je še pojasnil, da se je pripravil projekt za kolesarski most čez Savo. Predlagal
je terenski ogled ter pogovor z predstavniki Železnice. Rajko Puš je zaprosil člane za pomoč
pri pogovorih za realizacijo projekta.

Ad 2.
Predsednik je glede problematike črpališča pri Ulipcovem mostu pojasnil, da zadeva še ni
realizirana. So si pa zadevo ogledali strokovnjaki iz Nemčije, ki bodo podali svoje
strokovne predloge za ureditev razmer na tem območju.

Ad 3.
Ob terenskem ogledu nevernega odseka ceste ob hiši Zg. Rute 58 so bili strani inšpektorja
za ceste podani predlogi za rešitev zadeve do 18.12.2007. Ker se je rok za to danes iztekel in
zadeve še niso urejene je Andrej Žemva predlagal, da bi se skupina članov sveta sestala z
Robič Nikom in Andrejem. Še enkrat bi se poizkušali dogovoriti za ureditev zadeve. Rajko
Puš je pojasnil, da je bil s strani župana obema poslan dopis ter zapisnik terenskega ogleda.
Bil je mnenja, da bo inšpektor izdal odločbo. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli
naslednji:
Sklep: Delegacija v sestavi Alojzij Hlebanja, Andrej Žemva in Alenka Peternel se bo
sestala z Robič Nikom in Andrejem in se poskušali še enkrat dogovoriti za ureditev
zadev iz zapisnika terenskega ogleda z dne 04.12.2007.

Ad 4.
Člani sveta in ostali navzoči so se pogovarjali o dnevu odprtih vrat v novem gasilsko –
krajevnem domu. Robert Plavčak je pojasnil da bodo gasilci pripravili ogled svojih
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prostorov. Dogovorili so se, da opravijo dan odprtih vrat v nedeljo 23.12.2007. Planinsko
društvo pa bo pripravilo predstavitev kraja z diapozitivi v dvorani stavbe. Pripravila se bodo
vabila za vse krajane. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Pripravi se dan odprtih vrat novega gasilsko – krajevnega doma in sicer v
nedeljo 23.12.2007 od 15. do 19. ure.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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