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ZAPISNIK
7. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 15.05.2007 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Barbara Robič,
Andrej Žemva, Alenka Peternel in Uroš Grzetič
Ostali: Bogdan Oman
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 5. in 6. seje
Pregled gradiva OS
Obravnaval tez osnutka Zakona o TNP
Predlogi in pobude

Ad 1.
Člani sveta so obravnavali zapisnika 5. in 6. seje sveta KS Rute.
Otilija Mertelj je povedala, da je v zapisniku 5. seje zapisano da je Barbara Robič podala
pobudo, da bi se na hiše obesile table z domačimi imeni. Poudarila je, da so takšno pobudo
že podali na seji v preteklem mandatu sveta KS Rute.
Predsednik je predlagal, da glede na sprejet sklep o sklicu komisije za pregled napak na
kanalizacijskem kolektorju skličejo sestanek v mesecu maju. Pozval je člane sveta, da
sporočijo napake na kanalizacijskem kolektorju. Glede ceste v Srednji Vrh je predsednik
pojasnil, da je bil izdan razpis in sedaj izbirajo najboljšega ponudnika.
Predsednik je glede tenis igrišča pojasnil, da so dobili odgovor lastnic dela zemljišča, ki se
strinjata z poravnavo meje. Izrazil je zadovoljstvo, saj bodo lahko sedaj igrišče uredili.
Pojasnil je, da so dobili dopis celoletnih gostov kampa v Špiku glede na zapiranje kampa.
Člani sveta so se strinjali, da bi morali podpreti nekoga, ki bi želel odpreti nov kamp.
Andrej Žemva je glede na predstavitev projekta Špik na prejšnji seji predlagal, da svet KS
Rute o tem sprejme določen sklep. Predsednik je opozoril, da bi morali postaviti omejitev,
da ne bi apartmaje, ki so v projektu odprodali. Po razpravi glede projekta Špik so člani sveta
soglasno sprejeli naslednji:
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SKLEP: Svet KS Rute podpira projekt Špik z naslednjimi pripombami:
• ostal naj bi del kampa,
• preveriti je potrebno infrastrukturo glede vode in kanalizacije,
• Občinski svet mora pri spremembi PUP-ov opredeliti, da se zemljišče, kjer
bodo bungalovi ne bo dalo razparcelirati in prodati,
• bungalovi naj bi se gradili v alpski arhitekturi.
Po končani obravnavi zapisnikov so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdita se zapisnika 5. in 6. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Andrej Žemva je pojasnil, da bo na seji občinskega sveta podal pripombo, da v programu
TIC-ov ni omenjenega TIC-a v Gozdu Martuljku.
Svetnike je opozoril, da se s spremembo statuta občine ukinja pravna subjektiviteta
krajevnih skupnosti. Zasledil je tudi, da se črta tretja alinea drugega odstavka 73. člena, s
čimer se člani sveta niso povsem strinjali. Po razpravi so sprejeli naslednji
Sklep: V Statutu občine Kranjska Gora naj ostane prvi del tretje alenee drugega
odstavka 73. člena, ki se glasi »Sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti«.
Pri pregledu osrednje teme Gospodarstvo, turizem in obrt se člani sveta niso strinjali s
predlaganim 3. sklepom, ki govori o presežku LTO Kranjska Gora. Člani sveta so bili
mnenja, da bi morali ta sredstva nameniti za projekt izvedbe ureditve poti k 1. martuljškemu
slapu. V predlogu so sicer namenjena sredstva za omenjeni projekt, vendar po mnenju
članov sveta KS Rute v premajhnem znesku. Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli
naslednji:
Sklep: Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let naj se nameni za projekt
izvedbe ureditve poti k 1. matruljškemu slapu.
Ad 3.
Člani sveta KS Rute so obravnavali teze osnutka zakona o TNP. Člani sveta se niso strinjali
z določitvijo varstvenih območjih na področju KS Rute. Člani sveta so podali pisne
pripombe. Pripombe pa sta posredovala tudi Planinsko društvo Gozd Martuljek in Mihael
Kersnik. Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh ne podpira predlog
varstvenih območij, ki jih določajo teze zakona o TNP za območje KS Rute. V zvezi s
tem zakonom so svetniki KS Rute, Planinsko društvo Gozd Martuljek in Mihael
Kersnik pisno posredovali pripombe, ki so priloga tega sklepa.
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Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da so od LTO dobili predlog postavitve stebričkov na sprehajalnih
poteh.
Predsednik je pojasnil, da so z občine dobili dopis s prošnjo za mnenje za prodajo zemljišča
parc.št. 636/3 in dela zemljišča parc.št. 636/1 k.o. Gozd. Barbara Robič je glede prodaje
podala še dodatna pojasnila. Člani sveta so po obširni razpravi sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS Rute se načeloma strinja s prodajo zemljišča parc.št. 636/3 in dela
zemljišča parc.št. 636/1 obe k.o. Gozd. Strokovna služba naj oceni, če obstajajo
kakršnekoli pravne ovire s sosedi in v kolikor obstajajo naj o tem seznani KS Rute.

Seja je bila zaključena ob 21.25 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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