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Datum:18.12.2006

ZAPISNIK
2. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 14.12.2006 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Andrej Žemva, Alenka
Peternel, Uroš Grzetič
Opravičila: Nikolaj Oitzl, Barbara Robič
Ostali prisotni: Jože Brudar
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika konstitutivne seje
2. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest
3. Cesta v Srednji Vrh
4. Pregled gradiva OS
5. Predlogi in pobude

Ad 1.
Člani sveta so zapisnik prejeli v sklicu za sejo. Ker na zapisnik ni bilo razprave so člani
sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 1. konstitutivne seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad 2.
Predsednik je predstavil plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest. Člani so gradivo za to
točko prejeli v sklicu za sejo. Člani sveta so ugotovili, da komisija, ki je pripravila
obravnavani plan ni upoštevala mnenj KS Rute iz preteklih let. Predsednik je predlagal, da
se v plan investicij uvrstita še cesti LK 190421 in LK 190422. Jože Brudar je povedal, da
lahko svet KS predlaga spremembo investicij. Otilija Mertelj je povedala, da so vsa štiri leta
prejšnjega mandata vlagali predloge za ureditev cest. Andrej Žemva je predlagal, da bi v
bodoče v takšne komisije vključili tudi predstavnike krajevne skupnosti. Predlagal je, da se
v plan vključi cesta v Srednji Vrh. Glede na poročila o nevarnosti na tej cesti je investicija
nujna. Vključiti pa bi bilo potrebno tudi ureditev pločnikov ob magistralni cesti skozi Gozd
Martuljek. Projekt pločnikov se za Gozd Martuljek že pripravlja.
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Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest v KS Rute:
Prioriteta del leta 2007
 Cesta Srednji Vrh št. 189211 – po planu, nov predlog
 Odkup zemljišč in izgradnja pločnikov ob magistralni cesti skozi Gozd Martuljek
– nov predlog
Prioriteta del leta 2008
 Ureditev ceste LK 190421 – nov predlog
 Ureditev cesta LK 190422 – nov predlog
Prioriteta del leta 2009
 Ureditev ceste JP 689921 – po planu
 Ureditev ceste JP 689881 – po planu
Prioriteta del leta 2010
 Ureditev ceste JP 689911 – po planu
 Ureditev ceste JP 689931 – po planu
 Ureditev ceste JP 689891 – po planu
 Ureditev ceste JP 689913 – po planu
 Ureditev ceste brez št. novogradnja Gobela Kurirska – po planu
V bodoče naj se pri pripravi planov imenuje tudi predstavnika krajevne skupnosti.
Predsednika je še zanimalo, če se zbere dovolj komunalnega prispevka, da se opremi nova
naselja z komunalno infrastrukturo. Jože Brudar je povedal, da naj bi se praviloma iz
komunalnega prispevka pokrili stroški za komunalno infrastrukturo.

Ad 3.
Glede problematike ceste v Srednji Vrh so člani sveta v sklicu prejeli zapisnik terenskega
ogleda ter geotehnično poročilo o stabilnosti brežine na cesti v Srednji Vrh. Predsednik je
povedal, da je JP Komunala pridobila ponudbo podjetja PUH d.d. za ureditev brežine ob
cesti v višini 14.455.000,00 SIT ter sidranje skalne samice (»zoba«) v višini 4.976.640,00
SIT. Predsednik je bil mnenja, da je potrebno nujno rešiti del ceste za tunelom.
Zanimalo ga je še, kako so lahko v novem naselju Jezercah zgradili tri apartmajske objekte
pod »zobom« (skala ob cestni na Srednji Vrh). Garaža na tem območju je narejena povsem
v plaz. Zanimalo ga je, če so zadeve narejene po projektu. Zaprosil je, da ustrezne občinske
službe oziroma inšpekcija zadevo preveri. V kolikor bi se skalna samica »zob« prevrnil bi
bilo možno, da bi ogrozil hiše na tem območju.
Svet KS »Rute« predlaga občini, da pri inšpekcijskih službah preverijo, če so objekti v
novem naselju Jezerci zgrajeni v skladu s projekti.
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Ad 4.
Predsednik je povedal, da v gradivu za sejo občinskega sveta ni posebnih točk za obravnavo
na svetu KS Rute. Andrej Žemva je predstavil 5. točko dnevnega reda in sicer imenovanje
odborov in komisij pri občinskem svetu. Članom sveta je predstavil posamezne odbore ter
predlagane kandidate.
Ad5.
Predsednik je predlagal, da se dogovorijo za srečanje ob koncu leta. Po razpravi so se
dogovorili, da bodo srečanje organizirali v torek 21.12.2006.
Predsednik je povedal, da se v Gozd Martuljku pojavljajo odlagališča, ki niso v ponos kraju.
Na JP Komunalo je prišla anonimna prijava, da se v veliko jamo vozijo odpadki. Za to
zadeva naj bi bil kriv tudi predsednik KS Rute. Predsednik je bil mnenja, da ne more vsak
pripeljati materiala in ga odložiti v Gozdu Martuljku.
Predsednik je še povedal, da se bo na žičnici uredilo parkirišče.
Udeležil se je prostorske konference. V začetku leta 2007 naj bi bila razgrnitev prostorskih
planov.
Glede gradnje novega doma pa je predsednik predlagal, da bi organizirali akcijo v kateri bi
vsako gospodinjstvo kupilo en sedež v prireditveni dvorani.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.

Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij
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