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ZAPISNIK
18. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.5.2008 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl,
Alenka Peternel in Uroš Grzetič
Odsotna: Otilija Mertelj
Ostali prisotni: Aleš Topolšek

Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Prostorski plani – kamp Špik
2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje KS
3. Pregled gradiva OS
4. Prometna varnost
5. Predlogi in pobude
Ad 1.
Člani Sveta so obravnavali Prostorske plane – kamp Špik. Na seji so o tej točki razpravljali
tudi s predstavnikom investitorja direktorjem Hit Alpinea Alešom Topolšekom. Aleš
Topošek je pojasnil, da je prišlo v gradivu do napake in sicer pri številu apartmajskih
objektov. Predlagano bo, da se zgradi 45 objektov. Andrej Žemva je predstavil delo in
stališča Odbora za okolje in prostor. Odbor je predlagal 40 objektov. Za apartmajsko
gradnjo je potrebno upoštevati določila 19. člena PUP. Aleš Topolšek je svetnikom v
kratkem še enkrat pojasnil celotno investicijo ter ureditev ceste do hiš okoli kompleksa
Špik.
Po končani razpravi v kateri so sodelovali vsi člani so člani sveta s 5 glasovi ZA in enim
vzdržanim sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se strinja, da se investitorju
omogoči izgradnjo 45-ih enot (20+25). Glede arhitekturnega oblikovanja in
prostorskih pogojev pa svet podpira mnenje Odbora za prostorsko planiranje in
varstvo okolja.
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Ad 2.
Predsednik je predstavil zapisnik 17. sejo sveta KS Rute. Andrej Žemva je pojasnil, da so na
zadnji seji sprejeli sklep glede rebalansa proračuna in financiranja rekonstrukcije ceste v
Srednji Vrh. Občinski svet predloga KS Rute ni sprejel.
Predsednik je pojasnil, da s strani občine še niso prejeli odgovor na vprašanja postavljena
na zadnji seji.
Po končani razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 17. seje sveta KS Rute.
Ad 3.
Predsednik je predstavil gradivo občinskega sveta. Prostorske ureditvene pogoje so člani
sveta obravnavali že v prvi točki dnevnega reda.
Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da so prejeli odgovor Direkcije RS za ceste in sicer je bilo
pojasnjeno, da so njihov dopis glede prometne varnosti posredovali iz Sektorja za investicije
v Sektor za vzdrževanje in varstvo cest. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Župana in občinsko upravo se opozori, da naj pospešijo postopke glede varnosti
cestnega prometa v Gozdu Martuljku.
Nikolaja Oitzla je zanimalo, kako je z kolesarsko stezo pri mostu čez Savo. Predsednik je
pojasnil, da so pripravljeni 4 projekti za kolesarski most čez Savo. Kolesarska steza bo nato
speljana mimo stavbe Železnic.
Ad 5.
Alenka Peternel je predstavila sliko, ki prikazuje sprehajalno pot Srednji Vrh – Kranjska
Gora na kateri je v Srednjem Vrhu postavljena tabla z napisom, da je pot zaprta zaradi
nevarnosti. Zanimalo jo je, kako to, da je pot zaprta.
Predsednik je pojasnil, da je opazil napake na panoramski tabli pri Malem Špiku.
Razpravljali so tudi o poti k prvem slapu. Projekt je pripravljen vendar v proračunu ni
sredstev.
Na LTO se posredujejo navedena problematika.
Andrej Žemva je pojasnil, kako je z postavitvijo bankomata v Gozdu Martuljku. Na
Gorenjski banki se o postavitvi niso mogli dogovoriti zato je šel na SKB banko. Opravljen
je bil ogled lokacije za postavitev bankomata. Odgovor s strani SKB banke pa pričakuje v
roku 14 dni.
Predsednik je prebral dopis Roberta Plavčaka v katerem podaja pobude in predloge za
ureditev zadev v novem domu, bazne postaje, o praznovanju gasilcev ter o PUP-ih.
Predsednik je pojasnil, da je bil za jutri na občini sklican v zvezi s tem sestanek. Predsednik
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je pojasnil, da bo pisarna krajevne skupnosti delovala vsako sredo od 14 do 16 ure s
pričetkom v mesecu juniju.
Predsednik je pojasnil, da se morajo dogovoriti o imenu novega doma. Člani sveta so se po
razpravi odločili, da bi se novi dom imenoval DOM KRAJANOV.
Barbara Robič je izpostavila načrt upravljanja v TNP, ki je bil predstavljen s strani TNP.
Andrej Žemva je pojasnil, da je KS Rute že podala pripombe na zakon, ki jih niso
upoštevali. Bil je mnenja, da mora biti najprej sprejeti nov zakon o TNP. Načrt upravljanja
bi se moral prejeti po sprejemu zakona. Svet se mora prizadevati, da se v zakon vnesejo
njihove pripombe. Člani sveta so se s tem mnenjem strinjali.
Cvetka Pavlovčič je pojasnila, da bodo organizirali igro v nedeljo 1. julija 2008. Igra bo
imela naslov »Kam gre ta svet«. Za igro se bodo poslala vabila po pošti.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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