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Datum: 18.03.2009

ZAPISNIK
23. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 18.03.2009 ob
19.00 uri v sejni sobi Krajevne skupnosti Rute.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Andrej Žemva, Nikolaj Oitzl in Otilija Mertelj
Odsotni: Cvetka Pavlovčič, Barbara Robič in Alenka Peternel
Ostali prisotni: Blaž Knific
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Prometna ureditev
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje KS
3. Pregled gradiva OS
4. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je pojasnil, da je na seji v zvezi z točko ureditev prometa prisoten tudi podžupan
Blaž Knific, ki je obenem tudi predsednik Komisije za pripravo projektne naloge za novo
študijo prometne ureditve v Občini Kranjska Gora.
Blaž Knific je pojasnil način dela komisije. Sam bo peš prehodil vse poti v občini. Odločil
se je, da problematiko najprej predstavi vsem krajevnim skupnostim v občini. Bil je mnenja,
da v krajevni skupnosti najbolje vidijo, kje so problemi pri urejanju prometa. Svetnike KS
Rute je pozval, da naj podajo svoje predloge za ureditev prometne problematike. Glede
pločnikov v Gozdu Martuljku je pojasnil, da sta z županom že govorila z ministrom. Izrazil
je upanje, da se bodo pločniki realizirali.
Alojzij Hlebanja je bil menja, da so pločniki prioriteta. Izrazil je skrb, da ne bodo prepozni z
odkupom zemljišč.
Andrej Žemva je bil mnenja, da se je komisija odločila prav, da se najprej posvetuje s
krajevnimi skupnostmi. Izrazil je upanje, da se bodo predlogi tudi upoštevali. Njihov
predlog glede pluženja kolesarske steze se do sedaj še ni upošteval. Bil je mnenja, da bi
morali urediti magistralno cesto. Država je že leta 1966 ob ukinitvi železnice obljubila novo
cesto v dolino. Urediti je potrebno obvoznico mimo Gozda Martuljka. Pločniki pa so
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minimalen pogoj za varnost krajanov. Pešpoti pozimi niso plužene in prehojene. Urediti je
potrebno cesto v Srednji Vrh, za katero so strokovne ocene, da je nevarna. Prav tako je
potrebno urediti parkirišča (pri Malem Špiku in Bučanovi rampi). Urediti je potrebno pešpot
med Gozdom Martuljkom in Kranjsko Goro. Zgraditi je potrebno most na kolesarski stezi.
Predlagal je uvedbo medkrajevne avtobusne linije. Urediti je potrebno status gozdnih cest.
LTO ima v karti vrisane kolesarske poti, ki potekajo po gozdnih cestah.
Otilija Mertelj je bila menja, da morajo urediti parkirišča. Prepovedati je potrebno vožnjo
težkih tovornih vozil. Potrebno bi bilo umiritev hitrosti skozi kraj. Urediti bi bilo potrebno
prehode za pešce in avtobusne postaje. Pozimi je zelo oteženo gibanje pešcev po kraju, saj
nimajo ustreznih poti oziroma pločnika. Ureditev parkiranja na Kopišu (ne upošteva se
prepoved parkiranja).
Nikolaj Oitzl je izpostavil problem povezave med gozdnimi cestami in magistralno cesto.
Tovornjaki za prevoz lesa uničujejo cesto.
Alojzij Hlebanja je predlagal, da bi omejili tonažo tovornih vozil na posameznih cestah.
Blaž Knific se je strinjal, da na cestah nimajo pravilne debeline asfalta, zato se asfalt tudi
uničuje. Pojasnil je še, da bodo junija pričelo delovati redarstvo. Bil je mnenja, da naj
kolesarska pot ostane za kolesarje in naj ne bo sprehajalna pot.
Alojzij Hlebanja je pojasnil, da se na kolesarski poti problemi pojavljajo tudi poleti, ko so
na kolesarski poti kolesarji, rolarji in sprehajalci.
Blaž Knific je pojasnil, da si je ogledal cesto v Srednji Vrh. Bil je mnenja, da se morajo
zadeve lotiti celovito. Strinjal se je, da bi morali poizkusno uvesti medkrajevni avtobusni
promet. Status gozdnih cest je problematičen.
Andrej Žemva je bil mnenja, da bi morala komisija pripraviti občinske prioritete in ne
prioritete po krajih.
Blaž Knific je bil menja, da bodo morali dobiti zunanje strokovnjake, ki bodo neodvisno
pripravili občinske prioritete.
Ob koncu točke so se dogovorili, da bodo do naslednje seje pripravili predloge s strani
krajevne skupnosti.

Ad 2.
Predsednik je predstavil zapisnik 22. seje. Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli
naslednji sklep:
Sklep: Potrdi se zapisnik 22. seje sveta KS Rute.
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Ad 3.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. V gradivu je predstavljeno
reševanje vodooskrbe v občini.
Andrej Žemva je opozoril na kvaliteto pitne vode. Na seji bo vprašal, kdaj bo urejen
povezovali vod med Kranjsko Goro in Gozdom Martuljkom.
Predsednik je predstavil nakup zemljišč za ureditev lokalne ceste v Gozdu Martuljku. Člani
sveta so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS Rute se strinja s predlaganim sklepom o nakupu zemljišč parc.št.
223/2, 224/6 in 228/132 vse k.o. Gozd.

Ad 4.
Člani sveta so govorili o pripravi na praznovanje krajevnega praznika.
Občini se bo predlagalo, da se v proračunu za leto 2010 zagotovijo sredstva za računalnik in
projektor za dvorano, panoje in še nekaj dodatnih miz.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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