OBČINA KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
»RUTE« - GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Zgornje Rute 85, 4282 Gozd Martuljek
tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824
direktni telefon 04-5809 820
http: www.kranjska-gora.si
e-mail: ksrute@kranjska-gora.si

Datum: 25.06.2007

ZAPISNIK
8. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.06.2007 ob
19.30 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Otilija Mertelj, Barbara Robič, Andrej Žemva, Alenka Peternel
in Uroš Grzetič
Opravičila: Cvetka Pavlovčič in Nikolaj Oitzl
Ostali: Bogdan Oman, Anton Oman
Predsednik je v začetku seje vse navzoče lepo pozdravil.
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Projekt Špik
4. Predlogi in pobude

Ad 1.
Člani sveta so obravnavali zapisnika 7. seje sveta KS Rute.
Andrej Žemva je svetnike seznanil, da je OS sprejel oba predlagana sklepa, ki jih je KS
Rute posredoval na občinski svet.
Po končani obravnavi zapisnika so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnika 7. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Predsednik je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Andrej Žemva je kot predsednik Odbora za zdravstvo socialno varstvo in skrbstvo
predstavil osrednjo temo Šport, zdravstvo in socialno skrbstvo. Predstavil je delo Odbora.
Člani so o tej temi opravili krajšo razpravo. Obravnavali so tudi letno program športa in
pregledali koliko sredstev bodo dobila društva iz KS Rute.
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Člani sveta so razpravljali tudi o poti k Martuljškima slapovoma. Andrej Žemva je članom
sveta povedal, da bo na strokovnem svetu LTO predlagal, da LTO prevzame v upravljanje
pot do obeh slapov.
Predsednik je predstavil Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora. Ker se sprememba nanaša na cesto v Gozdu
Martuljku je predsednik pojasnil, da so omenjeno zadevo obravnavali in sprejeli sklep že v
prejšnjem mandatu.
Predsednik je člane sveta seznanil s predlogom podelitve občinskih priznanj. Za častnega
občana občine je predlagan Stanko Košir iz Gozda Martuljka.
Člani sveta so se seznanili tudi z drugimi točkami dnevnega reda.

Ad 3.
Člani sveta so obravnavali projekt Špik. Predsednik je pojasnil odziv medijev na
predstavitev projekta. V javnosti so se pojavljale različne informacije o gradnji. Člani sveta
so si bili enotni, da bi morali v občinskih prostorskih planih preprečiti parcelacijo območja
kjer naj bi bil kompleks Špik. Predsednik je članom predstavil pismo svetnika OS Joža
Zupančiča. Člani sveta so pismo pregledali in obravnavali. Ugotovili so, da so glede gradnje
novega kompleksa Špik že sprejeli sklep na 7. seji KS Rute. Svetnik Jože Zupančič je bil s
sklepom seznanjen in je tudi vabljen na vse seje KS Rute, kjer bi lahko skupaj zadeve
obravnavali.
Barbara Robič je predlagala, da bi območje Kopiša razglasili kot park. Andrej Žemva je
pojasnil, da bi morali za park sprejeti ureditveni načrt. Člani sveta so v razpravi ugotovili,
da je območje Kopiša v Triglavskem narodnem parku ter se dogovorili, da bodo najprej
pridobili podatke o lastnikih zemljišč na tem območju.

Ad 4.
Predsednik je pojasnil, da je Gasilski oz. krajevni dom v zaključni fazi gradnje. Predsednik
je predlagal, da bi izvedli akcijo v kateri bi vsaka družina prispevala za en stol v dvorani
oziroma bi vsak prispeval kolikor bi lahko. S tem bi v kraju pokazali dobro voljo.
Pozanimali se bodo, kako bi lahko izvedli takšen postopek, saj obstajajo različne možnosti
pobiranja takšnega prispevka.
Predsednik je predlagal, da bi društva v KS Rute poslali na Sklad kmetijskih zemljišč vlogo
s prošnjo za posek nekaj dreves v Jezercih. Člani sveta so se z obema predlogoma
predsednika strinjali.
Predsednik je še povedal, da bodo na julijski seji obravnavali plan proračuna in komunalnih
del za leto 2008. 05.08.2007 bo v Jasenjah otvoritev spomenika ponesrečenim v gorah.
Andrej Žemva je predstavil pobudo za postavitev bankomata v Gozdu Martuljku. Člani
sveta so se s pobudo strinjali in razpravljali o možnih lokacijah postavitve bankomata.
Andrej Žemva je še opozoril na slabo urejenost pokopališča.
Predsednik pa je opozoril na slabo preglednost ovinkov na cesti v Srednji Vrh in predlagal,
da se ob cesti poseka drevje in grmičevje.
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Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP: JP Komunalo se opozori, na slabo urejenost obeh pokopališč v Kranjski Gori.
Svet KS Rute prosi, za bolj pogosto in vzorno skrb za urejenost obeh pokopališč.
SKLEP: Svet KS Rute naproša JP Komunalo, da se odstranijo drevesa in grmičevje na
ovinkih na cesti v Srednji Vrh. Zaradi zaraščenosti so ovinki nepregledni.
Otilijo Mertelj je zanimalo, kako je s sanacijo ceste v Srednji Vrh. Predsednik in Andrej
Žemva sta pojasnila, da je bil razpis objavljen. Na razpis so se prijavili ponudniki. Po izbori
izvajalca pa se je eden od ponudnikov pritožil.
Barbara Robič je opozorila, da na kanalizacijskem omrežju še niso zamenjali pokrova v
njeni ulici. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet KS Rute ugotavlja, da še ni zamenjan pokrov na kanalizacijskem
omrežju pri Barbari Robič v Gozdu Martuljku in prosijo ČD SHW, da se to uredi v
najkrajšem času.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Alojzij Hlebanja
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