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ZAPISNIK
5. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 11.04.2007 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Barbara Robič,
Alenka Peternel in Uroš Grzetič
Opravičila: Andrej Žemva
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Priznanja občine
4. Krajevni praznik
5. Predlogi in pobude
Ad 1.
Člani sveta so zapisnik prejeli v sklicu za sejo. Predsednik je predstavil zapisnik. Člani sveta
so v razpravi pregledi realizacijo sprejetih sklepov. Po končani razpravi so člani sveta
soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 4. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Barbara Robič je podala pobudo, da bi se na hiše obesile table z domačimi imeni. Pri točki
kmetijstvo je predsednik poudaril, da bi morali kmete čim bolj seznaniti s tem, kako lahko
izkoristijo kmetijske subvencije. Barbara Robič je poudarila, da bi morali imeti svojo
klavnico in predelovalnico. Člani sveta so se strinjali, da bi morali bolj poskrbeti za
stimulacijo kmetijstva. Predsednik je predlagal Barbari Robič, da na odboru za kmetijstvo
zadeve proučijo in sprejmejo posamezne zaključke. Krajevna skupnost pa bo nato o teh
zadevah razpravljala. Člani sveta KS Rute so se strinjali, da na Odboru za kmetijstvo in
gozdarstvo zastopa mnenje KS Barbara Robič.
Predsednik je pojasnil, da je na dnevni red OS uvrščena tudi točka nakup zemljišča za
občinske ceste in sicer za del ceste na Finžgarjevem naselju, na katerega je opozorila KS
Rute.
Na dnevnem redu je tudi potrditev direktorice Občinske knjižnice Jesenice. Predsednik je
predstavil odgovor podjetja Comett domovi d.o.o., glede doma starejših v Kranjski Gori. V
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gradivu za OS je tudi odgovor glede gradnje društvenih prostorov v Gozdu Martuljku.
Predsednik je povedal, da naj bi bili v letošnjem letu spodnji prostori urejeni.
Ad 3.
Člani sveta so obravnavali predlog Odloka o občinskih priznanjih.
Pri pregledu Odloka o priznanjih Občine Kranjska Gora so bili člani sveta mnenja, da bi
morali obdržati do sedaj veljavni odlok. Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh predlaga, da se obdrži dosedaj
veljavni Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora. Po potrebi naj se dopolnijo le
kriteriji.

Ad 4.
Predsednik je povedal, da bo krajevni praznik organiziran tako kot so se dogovorili in sicer
12. maja. Predlagal je, da se člani sveta še enkrat sestanejo in uskladijo posamezne zadeve.
Ad 5.
Glede na pripombe na delovanje kanalizacijskega sistema so člani sveta sprejeli naslednji:
Sklep: Skliče se komisija, ki naj pregleda vse napake na kanalizacijskem kolektorju
ter na priključkih na področju KS »Rute« – Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Predsednik je povedal, da bo potekala čistilna akcija. Vabila so dobila vsa gospodinjstva v
KS Rute po pošti.
Otilijo Mertelj je zanimalo, kako je z ureditvijo ceste v Srednji Vrh. Predsednik je pojasnil,
da so sredstva zagotovljena v proračunu. Člani sveta so opozorili, da je zadevo potrebno
urgentno urediti. Do naslednje seje naj se pridobi odgovor, kdaj se bo pričela sanacija.
Otilija Mertelj je opozorila, da pot mimo prvega slapa ni bila urejena po zimskih razmerah.
Člani sveta so zaprosili, da se pridobi na LTO podatek, kako je z ureditvijo omenjene poti.
Predsednik je pojasnil, da bodo organizirali sestanek s Hitom glede hotela Špik. Člani sveta
so se strinjali, da bi morali kamp obdržati.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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