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: 11.11.2008

ZAPISNIK
20. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 06.11.2008 ob
20.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl,
Alenka Peternel, Otilija Mertelj in Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Robert Plavčak, Jože Zupančič
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje KS
2. Pregled gradiva OS
3. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je podal zapisnik 19. seje v obravnavo.
Ker ni bilo razprave so člani sveta soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Potrdi se zapisnik 19. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Bolj podrobno je obrazložil
predlog proračuna za leto 2009. Pojasnil je posamezne proračunske postavke. V proračunu
pri kmetijstvu ni opazil postavke dostop do kmetijskih zemljišč. Nikjer ni opazil, da bi se
planiralo stranišče pri Malem Špiku. Uredil naj bi se kolesarski most čez reko Savo. Pričelo
naj bi se z odkupi zemljišč za izgradnjo pločnikov. Uredile naj bi se dve cesti. Nikjer ni
zasledil sredstev za pot mimo prvega slapa. Pri vzdrževanju grobišč in spominskih parkov bi
morali bolj urejati spomenike (pri Malem Špiku, pri cerkvi, v Srednjem Vrhu...) Uredil naj
bi se črpališče pri Olipcovem mostu. Ugotovili so, da še ni povezovalnega vodovoda s
Kranjsko Goro. Urejala se bo tudi javna razsvetljava. Namenjena so tudi sredstva za odkup
zemljišč, po katerih potekajo ceste. V planu ni ureditev športnega igrišča in dokončanja
sanacije ceste v Srednji Vrh.
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Člani sveta KS Rute so se po obširni razpravi odločili, da v zvezi z proračunom na občino
naslavljajo naslednja vprašanja:
• Kako je z nadaljevanjem in zaključkom sanacije ceste v Srednji Vrh?
• Kako je z ureditvijo igrišča (bivšega tenis igrišča) v Gozdu Martuljku?
Predsednik je bolj podrobno predstavil tudi točko Predlog za razpis referenduma. Jože
Zupančič je namreč na zadnji seji OS po sprejetju Odloka o 6. spremembah in dopolnitvah
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih, podal pobudo za referendum za območje kampa
Špik.
Jože Zupančič je pojasnil razloge, zakaj je vložil zahtevo po referendumu. Člane sveta je
vprašal, kaj bo kraj dobil v zameno za projekt Špik? Obiskal ga je direktor podjetja Hostnig
in ga je prepričeval, naj umakne pobudo za referendum. Prav tako, ga je za umik pobude za
referendum prepričeval direktor Hit Alpinea. Hit Alpinea je tudi lastnik zemljišč do bloka
na Jezercih. Stanovalci bloka nimajo okoli bloka svoje zemlje. Prostor kampa bi morali
zavarovati. Ob gradnji bodo podrli gozdiček, ki sedaj raste na območju kampa. Ni proti
hotelu in športnim objektom. Poudaril je, da trgovine ne bo v sklopu območja kampa. V
kolikor ne bo prišlo do referenduma bo pripravil zadevo tudi za upravno sodišče.
Predsednik je pojasnil, da so ob predstavitvi projekta Špik na svetu KS Rute razmišljali, da
morajo narediti nekaj za razvoj kraja. Pridobili bodo igrišča in trgovino, ki jo kraj potrebuje.
Izrazil je upanje, da investitor ne bo ravnal v nasprotju z dogovorom na KS.
Jože Zupančič je ponovno vprašal, kaj so jim obljubili za podporo projekta? Občinski
pravilnik določa, da mora investitor nameniti 15% vrednosti projekta za kraj.
Andrej Žemva je pojasnil, da se z investitorjem niso pogajali, kaj bodo dobili če bodo
projekt podprli. Osebno je proti takšnim pogovorom. Svet KS Rute je gledal samo na razvoj
kraja. Opozoril je, da gre v prostoru kampa za privatno zemljišče. Pojasnil je, da so vse
zahteve sveta KS Rute vnesene v prostorsko ureditvene pogoje. Parcelacija na območju
kampa Špik ne more biti izvedena, v kolikor ne spremenijo prostorske ureditvene pogoje.
Robert Plavčak je pojasnil, da ni bilo zbora občanov. Strinjal se je z referendumom. Če bo
prišlo do referenduma bo o njem odločala cela občina.
Barbara Robič je bila mnenja, da je bil projekt krajanom predstavljen ob prazniku KS.
Takrat so krajane pozvali, da podajo svoje pripombe na predlagani projekt. Od krajanov
niso dobili niti ene pripombe.
Robert Plavčak je povedal, da je Hit Alpinea plačal 450.000 EUR komunalnega prispevka.
Vprašal se je, koliko bo teh sredstev prišlo v kraj?
Jože Zupnačič je še enkrat opozoril, da so v preteklosti investitorji namenjali sredstva tudi v
kraj.
Nikolaj Oitzl je pojasnil, da so smreke v kampu stare že 30 let in bi jih bilo potrebno
podreti, tudi če bi tam ostal kamp, saj bi ogrožale šotore. Pojasnil je, da se je sam odločil, da
bo podprl projekt.
Andrej Žemva je pojasnil, da je KS Rute že podala pobudo za zbor občanov.
Jože Zupančič je bil mnenja, da krajanov nihče ni nič vprašal.
Cvetka Pavlovčič je Plavčaka in Zupančiča vprašala, zakaj gledata vse tako črnogledo?
Zaradi nasprotovanj krajanov so v preteklosti že kar nekaj projektov izgubili. V kraju nikoli
niso enotni in zato nikoli nič ne bodo imeli.
Člani sveta KS Rute so ponovno pozvali župana, da skliče zbor občanov.
Jože Zupančič je opozoril, da še vedno ni urejen povezovalni vod z vodovodom Kranjska
Gora.
Predsednik je predstavil še ostale točke dnevnega reda občinskega sveta.
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Pojasnil je, da so za Svet Zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora predlagali Nikolaja
Oitzla. Člani sveta KS Rute so se s tem predlogom strinjali.
Ad 3.
Barbaro Robič je zanimalo, če so dobili odgovor glede ureditve prometa na kolesarski stezi
na Belci. Andrej Žemva je pojasnil, da je to vprašal tudi izpostavil na občinskem svetu in
dobil odgovor, da bodo to reševali s prometno signalizacijo. Glede problematike kolesarske
steze je predsednik predlagal, da naj Agrarna skupnost skliče sestanek.
Predsednik je člane sveta KS Rute seznanil s sestankom z PGD Gozd Martuljek. Dogovorili
so se o delitvi prostorov in stroškov. Sedaj jih čaka še sestanek z društvi glede uporabe
prostorov. Cvetko Pavlovčič je zanimalo, če bi lahko dobili kakšno skrinjo oziroma omaro,
da bi pospravili stvari od Miklavža? Predsednik je pojasnil, da bodo poizkušali najti neko
rešitev. Urošu Grzetiču se javljajo rezervacije sejne sobe in dvorane.
Alenka Peternel je predlagala, da bi organizirali kakšen pohod. Pred kratkim se je udeležila
takšnega pohoda, kjer so šli skozi 4 krajevne skupnosti.
Uroš Grzetič je člane sveta KS Rute seznanil, da bo od ponedeljka 10.11.2008 možno
vlagati zahtevke za vračilo sredstev vlaganj v telefonijo. V KS Rute bo možno zahtevke do
konca novembra vlagati ob torkih, sredah in četrtih. Nato pa v času uradnih ur ob sredah.
Seja je bila zaključena ob 22.08 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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