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: 24.1.2008

ZAPISNIK
15. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 23.1.2008 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara
Robič, Nikolaj Oitzl in Uroš Grzetič
Alenka Peternel - opravičila

Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 13. in 14. seje KS
2. Pregled gradiva OS
3. Pobuda krajanov na Trati
4. Pločniki v Gozdu Martuljku
5. Priprava hišnega reda v krajevnem domu
6. Krajevni praznik
7. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je podal zapisnika 13. in 14. v obravnavo. Član so si bili enotni, da bo potrebno
spremljati ureditev kanalizacijskega sistema. Predsednik je vse pozval, da v kolikor
ugotovijo težave na kanalizacijskem sistemu to sporočijo pisno. Po razpravi so člani sveta
soglasno sprejeli naslednja sklepa:
Sklep: Potrdi se zapisnik 13. seje sveta KS Rute.
Sklep: Potrdi se zapisnik 14. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Pri pregledu gradiva je prve tri točke obrazložila Cvetka Pavlovčič. Barbaro Robič je
zanimalo, kako je za financiranjem kulture? Cvetka Pavlovčič je pojasnila, da kulturne
stvari v kraju potekajo preko turističnega društva.
1

Predsednik je predlagal, da bolj resno pristopijo k ustanovitvi kulturnega društva. Člani so v
razpravi razpravljali, da bi v kulturnem društvu prirejali igre, ustanovili pevski zbor ter
folkloro. Predsednik jih je pozval, da še razmislijo, kakšne dejavnosti bi lahko opravljali.
Andrej Žemva je predlagal, da bi vsaj do meseca junij preverili, kaj bi se odvijalo v
kulturnem društvu ter kdo bi bil pripravljen sodelovati. Po končani razpravi so se vsi člani
strinjali, da podpirajo ustanovitev kulturnega društva.
Obravnavali so tudi oskrbo s pitno vodo. Andrej Žemva je bil mnenja, da v programu niso
določeni roki do kdaj bodo zadeve z oskrbo s pitno vodo urejene. Cvetka Pavlovčič je
prebrala kaj namerava JP Komunala v letu 2008 urediti. Nikjer pa ni navedenih rokov, kdaj
bodo zagotovili nove vodne vire. Člani sveta so si bili enotni, da nujno rabijo nove vodne
vire takoj.
Predsednik je predstavil predlog za odlaganje odpadkov iz drugih občin na odlagališče Mala
Mežakla. Člani so se v razpravi strinjali s predlaganimi sklepi v gradivu OS.
Predsednik je predstavil plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. V planu je cesta v
Srednji Vrh. Andrej Žemva je pojasnil, da so sredstva v proračunu za ureditev celotne ceste.
Predsednik je bil mnenja, da bi se lahko s sredstvi, ki bodo ostali zaradi mile zime od
pluženja porabili za druge namene (ceste).
Predsednik je pojasnil, da se izbira novi direktor LTO Kranjska Gora. Ker postopek še ni
zaključen še ne vedo kdo bo novi direktor.
Predsednik je še predstavil zapisnik Komisije za MVVI in sicer mnenje za ravnatelja OŠ
Josipa Vandota Kranjska Gora in imenovanje Sveta za preventivo v cestnem prometu.
Andrej Žemva je pojasnil, da je bil v Uradnem listu objavljen sklep o spremembah PUP-a, s
čimer se bo lahko izvedel projekt hotela Špik. Pojasnil je, da bo spremembe PUP-a podprl,
saj je bil mnenja, da bo to dobro vplivalo na razvoj Gozda Martuljka. Barbara Robič je
pojasnila, da so se člani sveta o projektu Špik že sprejeli stališče. Morali bi vztrajati na
alpskem stilu gradnje. Cvetka Pavlovčič je bila mnenja, da jim zdajšnji kamp Špik ni bil v
ponos. Podprla bo projekt. Predsednik je bil mnenja, da se projekt podpre, saj kraj potrebuje
razvoj. Nikolaj Oitzl je bil mnenja, da novitete prinesejo nov razvoj. Otilija Mertelj je bila
skeptična do gradnje bungalovov. Ob koncu razprave so se vsi strinjali, da kraj potrebuje
razvoj.

Ad 3.
Predsednik je pojasnil pobudo krajanov na Trati. Krajani so opozorili na nedovoljen poseg v
prostor na parc.št. 636/1, kjer je lastnica zemljišča parc.št. 72/1 postavila ograjo na prej
navedeno zemljišče. Predsednik je bil mnenja, da bi morali ograjo odstraniti in vzpostaviti
prevoznost poti. Andrej Žemva je bil mnenja, da morajo opraviti geodetsko odmero s čimer
so se strinjali tudi drugi člani. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Svet KS Rute prosti Občino, da naroči geodetsko odmero na zemljišču s parc.št.
636/1 k.o. Gozd in uredi zadeve na tem zemljišču.
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Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da je o pločnikih govoril z županom. Sedaj čakajo na izdelavo
projektov. Ko bo projekt pripravljen bi se lahko pričeli pogovarjati za odkupe zemljišč za
pločnike.
Glede prometne varnosti je Andrej Žemva pojasnil, da po ogledu inšpektorja zadeve še niso
bile urejene. Ponovni ogled bi moral biti 18.12.2007 vendar do ogleda ni prišlo, ker niso še
bili izpolnjeni sklepi zapisnika z dne 04.12.2007.

Ad 5.
Predsednik je bil mnenja, da morajo določiti hišni red s katerim bodo uredili določene
zadeve v stavbi. Z društvi se bodo morali dogovoriti, kdaj bo posamezno društvo
uporabljalo prostore. Predsednik je pojasnil, da bodo v kratkem uredil telefonijo. Dogovoriti
se bodo morali tudi o začetku dela krajevne skupnosti v novi stavbi. Pri knjižnici se bodo
pozanimali o njihovem delovnem času.

Ad 6.
Predsednik je bil mnenja, da se morajo dogovorili o praznovanju krajevnega praznika, ko bo
tudi uradna otvoritev nove stavbe. Člani sveta so se dogovorili, da bo praznovanje
organizirali 10. maja. Predsednik je predlagal, da razmislijo o pripravi programa.

Ad 7.
Ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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