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ZAPISNIK
22. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 04.02.2009 ob
18.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Barbara Robič, Nikolaj Oitzl,
Otilija Mertelj, Alenka Peternel in Uroš Grzetič
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 21. seje KS
2. Pregled gradiva OS
3. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je podal zapisnik 21. seje v obravnavo. Pojasnil je, da se ni realiziralo pluženje
kolesarske poti, ki bi v zimskem času služila za pešce. Člani sveta so si bili enotni, da je
občino potrebno ponovno pozvati za pluženje kolesarske poti. Prav tako so se člani sveta
strinjali, da bodo sklicali zbor krajanov, ko bodo prejeli projekte za ureditev pločnikov.
Predsednik je še prebral odgovor LTO glede urejanja sprehajalnih poti.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Potrdi se zapisnik 21. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Predstavil je spremembo cene
ravnanja z odpadki. Pojasnil je, da so cene nižje kot na Jesenicah in Žirovnici.
Pojasnil je še, da Komisija za MVVI predlagal za novega člana Odbora za prostorsko
planiranje in varstvo okolja Milana Polaka, ki ga je predlagala KS Rute.
Člani sveta so ugotovili, da še niso prejeli odgovora Občine na njihovo prošnjo, da se odredi
geodetska odmera na parc.št. 636/1 k.o. Gozd. Do geodetske odmere je že prišlo, nimajo pa
informacije o ugotovitvah. Dogovorili so se, da Občino zaprosijo za odgovor.
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Ad 3.
Člani sveta so govorili o izgradnji pločnikov skozi Gozd Martuljek. Občino se bo zaprosilo,
da bi se projekti pridobili čim prej. Podan je bil tudi predlog, da bi se zaradi varnosti pešcev
pločnik povezal do Loga.
Predsednik je pojasnil, da Kmetijska zadruga Lesce v Logu prodaja 12.000 m2 zemljišča.
Vprašal se je, če je smiselno, da se dela vodovod Kranjska Gora – Gozd Martuljek, če se bo
povečalo naselje v Logu. Po informacijah naj bi na mestu kjer so bili prostori Komunale
zgradili hotel. Zanimalo ga je, koliko bo v tem primeru sploh še ostalo vede za Gozd
Martuljek? Ves čas se je govorilo, da bo to območje urejeno za obrtno cono.
Člani sveta so se v razpravi strinjali,da bi morali vztrajati na tem, da se za Gozd Martuljek
išče samostojen vodni vir. Po razpravi so soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Glede predvidene gradnje v Logu se občino zaprosi, da prouči možnost
samostojnega vodnega vira za KS Rute.
Predsednik je pojasnil, da so imeli gasilci občini zbor. Ugotovil je, da bi potrebovali vsaj še
6 dodatnih miz za dvorano.
Govorili so tudi z lastnikom zemljišča ob domu krajanov, ki je izrazil pripravljenost, da del
zemljišča odproda za ureditev parkirnih prostorov. Občino se bo pozvalo, da bi se o nakupu
dogovorili z lastnikom.
Predsednik je pojasnil, da je bila cesta skozi Gozd Martuljek ob zadnjem sneženju dobro
očiščena, saj so takoj pričeli z frezanjem ceste.
Predsednik je ugotovil, da se je v zadnjem času v krajevni skupnosti zelo veliko gradilo.
Ocenil je, da bo vseh novogradenj več, kot pa bo apartmajskih hiš v bivšem kampu Špik.
Andrej Žemva je predlagal, da se civilne iniciative, ki delujejo v občini povežejo. Pojasnil je
zadeve, ki se odvijajo glede novogradnje v Podkorenu.
Predsednik je pojasnil, da se bliža krajevni praznik. Člane sveta je vprašal, če imajo kakšne
predloge, kaj bi se dogajalo. Dogovorili so se, da do naslednje seje predloge za praznik.
Cvetka Pavlovčič pa je pojasnila, da pripravlja novo igro, ki pa naj bi se odvijala na
prostem.
Glede na veliko število prireditev je Robert Plavčak podal pobudo, da bi se za prireditve
kupil šotor. Za postavitev šotora bi lahko skrbeli gasilci.
Roberta Plavčaka je zanimalo, kako je z obiskom v uradnih urah na KS Rute. Uroš Grzetič
je pojasnil, da v zadnjem času ljudje hodijo, ker vlagajo vloge za vračilo vlaganj v
telekomunikacijsko omrežje. Drugače pa je obisk slab.
2

Barbara Robič je podala informacijo glede priprave razvojnih programov. Sedaj se bodo po
krajevnih skupnostih izvedle delavnice.
Cvetka Pavlovčič je vprašala, če imajo kakšen predlog za člana v Komisiji, ki se bo
ukvarjala z prometno ureditvijo. Andrej Žemva in Robert Plavčak sta nato pojasnila zakaj v
takšni komisijo ne bosta sodelovala.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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