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ZAPISNIK
6. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 07.05.2007 ob 17.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Barbara Robič,
Andrej Žemva in Uroš Grzetič
Opravičila: Alenka Peternel
Ostali prisotni: Aleš Topolšek
Predsednik je v začetku seje svetnike seznanil, da bo direktor Hit Alpinea Aleš Topolšek
predstavil svetu KS Rute, kako nameravajo urediti območja hotela Špik.
Aleš Topolšek je s pomočjo projekcije predstavil projekt hotela Špik.
V razpravi po predstavitvi je Aleš Topolšek odgovoril še na nekaj vprašanja svetnikov.
Dogovarjali so se, da bi projekt predstavili krajanom KS Rute na zboru krajanov, ki naj bi
bil 18. oz. 25. maja. Na zboru krajanov bi obravnavali še gasilski dom, cesto v Srednji Vrh,
gradnjo pločnikov.
Člani sveta so se dogovorili, da bodo zapisnik 5. seje obravnavali na naslednji seji sveta KS.
Predlagan in je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Krajevni praznik
2. Obravnava tez osnutka Zakona o TNP
3. Predlogi in pobude
Ad 1.
Člani sveta so se dogovorili, da se bo slavnostna seja sveta KS Rute, ki bo v soboto
12.05.2007 pričela ob 20.00 uri. Predsednik bo imel krajši govor. Po končani slavnosti seji
pa bo igra »Brz tebe js na morm«, ki jo je pripravila Cvetka Pavlovčič z rutarškimi igralci.
Vabila se bodo poslala po vseh hišah v KS in izobesila na oglasne deske v kraju. Na sejo se
povabi tudi župana in svetnike OS. Člani sveta so se še dogovorili, da bi pred vstopom v
dvorano hotela Špik pripravili aperitiv. V sami dvorani pa naj bi bili samo stoli brez miz.
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Ad 2.
Člani sveta so obravnavali teze osnutka Zakona o TNP. Ker so člani sveta ugotovili, da bi za
boljše odločanje potrebovali karto območij so zaprosili, da se pridobi barvna karta območij
TNP. Dogovorili so se, da se bodo na to temo še enkrat se stali in sicer v torek 15.5.2007.
Člani sveta bodo podali pisne pripombe na teze zakon.
Ad 3.
Uroš Grzetič je člane sveta seznanil z naslednjimi odgovori, ki so jih prejeli:
 Odgovor JP Komunale glede tega, da nimajo vsi zabojnikov za smeti.
 Dopis LTO Kranjska Gora glede ureditve poti do prvega slapa.
 Dopis, ki ga je občina poslal lastnicama dela zemljišča pri tenis igrišču – predlog za
poravnavo meje
 Dopis celoletnih gostov kampa – glede zapiranja kampa
 Pojasnilo, da je postopek izbire izvajalca za obnovo ceste v Srednji Vrh v teku.
Pričakuje se, da se bo z obnovo pričelo proti koncu meseca maja.
Predsednik je pojasnil, da je bil na sestanku s predstavnico občine in predsednikom PD
Gozd Martuljek, kjer so se dogovorili za postavitev otroških igral na parceli nad tenis
igriščem.
Seja je bila zaključena ob 19.25 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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