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ZAPISNIK
21. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 11.12.2008 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl,
Otilija Mertelj in Uroš Grzetič
Odsotna: Alenka Peternel
Ostali prisotni: Robert Plavčak
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje KS
2. Pregled gradiva OS
3. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je podal zapisnik 20. seje v obravnavo.
Ker ni bilo razprave so člani sveta soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Potrdi se zapisnik 20. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Predstavil je predlog proračuna
za leto 2009.
Robert Plavčak in Andrej Žemva pa sta predstavila svoje predloge oziroma pripombe na
predlog proračuna.
Pri pregledovanju proračuna je predsednik opazil, da ni nikjer sredstev za urejanje poti do
slapov. Dogovorili so se, da se na LTO postavi vprašanje, kako je z ureditvijo poti do 1
Martuljšekga slapu in sanacijo poti do 2 Martuljškega slapu.
V proračunu so tudi sredstva za povezovalni vod vodovoda med Kranjsko Goro in Gozdom
Martuljkom. Preizkusil pa se bo tudi novi vir Bela peč v Srednjem Vrhu.
Glede novoletne okrasitve so se člani strinjali, da bi lahko za okrasitev malo bolje poskrbeli.
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Predsednik je pohvalil delo JP Komunale ob zadnjem sneženju. Bil je mnenja, da bi JP
Komunala ob takšnem sneženju potrebovala več pogodbenih delavcev za pluženje in
odvažanje snega.
Pri 2. točki dnevnega reda Načrtovana dela rednega letnega in zimskega vzdrževanja za leto
2009 ter Izvedbeni program zimske službe v občini Kranjska Gora 2008/2009 je svet so
člani sveta govorili o pluženju kolesarske poti od Gozd Martuljka do Kranjske Gore. Člani
sveta so mnenja, da bi bilo pluženje potrebno zaradi slabe prometne varnosti pešcev, ki
hodijo peš iz Gozd Martuljka do Kranjske Gore in obratno. Sedaj gredo pešci lahko samo ob
glavni cesti, ki pa nima pločnikov. Prav tako so govorili tudi o pluženju bučanove rampe, ki
bi bila primerna za parkiranje. Po razpravi so člani sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP: Na Občinski svet Občine Kranjska Gora se podaja pobudo, da bi se za
potrebe pešcev pričelo s pluženjem kolesarske poti iz Gozd Martuljka do Kranjske
Gore.
SKLEP: Na Občinski svet Občine Kranjska Gora se podaja pobudo, da bi se za
potrebe parkiranja pričelo s pluženjem Bučanove rampe v Gozdu Martuljku.

Pri 10. točki dnevnega reda Razpolaganje z nepremičninami, pa so se člani sveta seznanili s
prodajo zemljišč parc. št. 688/24, 688/25 in 688/26 vse k.o. Gozd Direkciji RS za ceste za
izgradnjo mostu za potrebe izgradnje kolesarske poti. Člani so se strinjali, da je omenjeni
most zelo potreben za varnost na kolesarski poti in so po razpravi sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se strinja s prodajo zemljišč
parc. št. 688/24, 688/25 in 688/26 vse k.o. Gozd za potrebe izgradnje kolesarske poti.
Ad 3.
Otilija Mertelj je pojasnila, da je županu posredovala pismo in slikovno gradivo s katerim je
opozorila na potrebno obnovo ceste v Srednji Vrh. Od župana pa odgovora ni prejela.
Otilijo Mertelj je vprašala Andreja Žemva zakaj je vložil v ustavno presojo Odlok o 6.
spremembah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih.
Andrej Žemva je predstavil sprejemanje prostorskih planov. Pojasnil je, da so v postopku
spremenili 11 členov prostorskih planov, 1 člen so ponaredili, dva člena pa sta povsem
nova. Bil je mnenja, da bi morali zaradi sprememb odlok podati ponovno v javno
obravnavo. Pobude za ustavno presojo niso vložili zaradi spremembe namembnosti kampa
Špik.
Robert Plavčak je pojasnil, da so bila njegova nasprotovanja glede namembnosti kampa
Špik usmerjena na župana in ne na KS Rute. Bil je mnenja, da bi župan moral sklicati zbor
krajanov.
Otilija Mertelj in Bartara Robič sta bili mnenja, da so krajani na zboru krajanov smatrali, da
gre Odlok v ustavno presojo zaradi kampa Špik.
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Andrej Žemva je pojasnil, da so na zboru krajanov prejeli dva sklepa. Zanimalo ga je, kako
bodo sedaj na občinskem svetu z realizacijo sklepov.
Nikolaj Oitzl je bil mnenja, da je KS Rute v primeru kampa Špik pravočasno posredovala
vse predloge in pripombe.
Predsednik je pojasnil, da od civilne iniciative niso prejeli nobenih podpisov prosti gradnji
apartmajev.
Barbara Robič je pojasnila, da je pripravila pismo krajanom, kot odziv na zbor krajanov.
Pismo je prebrala in člani sveta so se strinjali, da se ga objavi v Zgornjesavcu. Pismo je v
arhivu KS Rute.
Člani sveta so obravnavali projekt pločnikov v Gozdu Martuljku. Člani sveta so se strinjali,
da, ko bodo pripravljeni projekti se bo sklical zbor krajanov, kjer se bo projekt pločnikov
predstavil krajanom. Na zboru krajanov bi poleg pločnikov obravnavali tudi preskrbo z
vodo v KS Rute.
Robert Plavčak je predlagal, da bi se pričel reševati fekalno kanalizacijo na Gobeli.
Kanalizacijo bi morali vgraditi pred asfaltiranjem ceste. Predsednik je pojasnil, da se bo v
naslednjem letu odkupil še del ceste na Gobeli. Govorili so tudi o še enem eko otoku ob
cesti na Gobelo.
Robert Plavčak je pojasnil, da je podal pobudo za sredstva za večnamensko igrišče v Gozdu
Martuljku. Člani sveta so pojasnili, da o večnamenskem igrišču že dalj časa razpravljajo.
Uredil pa se bo na območju tenis igrišča, kjer je občina uredila zemljiške zadeve.
Barbara Robič je podala pobudo za ureditev klubske sobe za mladino. Zanimalo jo je, kje bi
se našel takšen prostor. Člani sveta so se strinjali, da bi lahko uporabljali dvorano vendar bi
se morali najprej mladi dogovoriti kaj bi počeli.
Predsednik je pojasnil, da so na podlagi Komisije za MVVI v Odbor za prostorsko
planiranje in varstvo okolja pri Občinskem svetu Občine Kranjska Gora predlagali Milana
Polaka.
Barbara Robič je pojasnila delo Komisije za razvojne programe. Delo komisije je sedaj
prevzel podžupan Anton Požar. Sedaj bodo izbirali izvajalca razvojnih programov.

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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