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ZAPISNIK
9. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 09.11.2011 ob 19. uri v
sejni sobi Doma krajanov KS Rute.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Marko Robič, Andrej Žemva, Vitomir Gričar in Branko Robič
Odsoten: Nikolaj Oitzl in Janez Mertelj
Ostala prisotna: Podžupan Jože Zupančič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. in 8. seje
2. Pregled in obravnava gradiva OS
3. Vprašanja in pobude

Ad. 1
Predsednica je predstavila zapisnik 7. in 8. seje .
Po razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 7. seje sveta KS Rute.
Sklep: Potrdi se zapisnik 8. seje sveta KS Rute.

Ad. 2
Predsednica je predstavila vse točke iz gradiva za sejo občinskega sveta.
Člani sveta so bolj podrobno pregledali naslednje točke dnevnega reda:
- Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012 – prva obravnava.
V proračunu so sredstva za obnovo poti k Martuljškim slapovom, obnovo cest ter odkupi
zemljišč za pločnike. V planu prodaje in nakupa oz. zakupa pa je še nekaj zemljišč z
območja KS Rute.
- Govorili pa so tudi o bioloških odpadkih.

Ad. 3
Člani sveta so razpravljali o pločnikih. Poslušali so posnetek novic z Radia Slovenije. V prispevku
je bilo predstavljeno, da odkupi še niso opravljeni ter da je sprejet sklep za postopek razlastitve.
Direktor DRSC pa je poudaril, da sredstva niso problem. Takoj, ko bodo imeli odkupljena zemljišča
bodo pričeli z izgradnjo pločnikov. Člani sveta so se začudili zakaj je sedaj prišlo do takšne zamude
pri odkupih zemljišč. V začetku leta so nekateri člani sveta KS skupaj z županom, projektantom ter
pooblaščenko za odkupe zemljišč obiskali vse lastnike zemljišč, ki še niso prodali zemljišč. Takrat
so se z vsemi lastniki dogovorili za odkup. Zaradi zahtev lastnikov zemljišč pa so pristopili k
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spremembi projekta. Pooblaščenka za odkupe pa do sedaj še ni dobila popravljenega projekta, zato
še ni pričela z odkupi. Do sedaj pa je odkupljenega že 80% zemljišč za pločnike.
Člani sveta KS Rute so po razpravi sprejeli naslednji:
Sklep: Člani sveta KS Rute so naredili vse v zvezi z prodajo zemljišč za pločnike. Udeležili so
se sestanka s krajani, kjer so se dogovorili za odkupe. Od Marije Jerala želijo pridobiti
pojasnila, zakaj do sedaj še ni obiskala vseh lastnikov tudi tistih, ki bi zemljišče prodali?
Branko Robič je glede kolesarske poti povedal, da ko so sklenili pogodbo za najem zemljišč za
parkirišče so se dogovorili, da bodo še v letošnje letu uredili kolesarsko pot mimo Špika pa se to ni
uredilo.
Člani sveta so govorili tudi o poškodbi ceste na Korensko sedlo.
Marko Robič je opozoril na sprehajalno pot od Olipcovega mostu proti hotelu Špik ter trgovini. Na
sprehajalni poti ob Savi iz zemlje gledajo kovinski deli mreže, ki je v brežini reke. Dogovorili so se,
da se opozori na nevarnost sprehajalne poti.
Člani sveta so govorili tudi o mrežni podlagi na Olipcovem mostu. Most je težko prečkati (ženska
obuvala s petkami ter živali).
Podan je bil tudi predlog, da bi se v kraju postavile usmerjevalne table.
Jože Zupančič je predlagal, da bi volišče prestavili v knjižnico. Vitomir Gričar je pojasnil, da je že
predlagal, da bi volišče prestavili nazaj v hotel Špik. Problem v sedanjem volišču je, da je dostopno
po stopnicah. Starejši ljudje imajo težave zaradi stopnic.
Glede komunalnih zadev so člani izpostavili:
- Kdaj bo določen delavec Komunale za KS Rute. Z mobilno službo niso zadovoljni. KS prosi
za pisni odgovor.
- Nekatere poti in ceste so bile ob zadnjem sneženju težje dostopne. Sneg je povesil veje na
drevesih in grmičevju. Predlagajo obrezovanje.
- Problem listja na kolesarski stezi. V jesenskem času je veliko listja.
Člani sveta so se seznanili, da bodo v Gozdu Martuljku postavili dve tabli z prikazovanjem hitrosti.
Predlog SPV-ja je bil, da se tabli postavita na začetku kraja.
Člani sveta so se seznanili z postavitvijo bankomata. Hišica za bankomat je že postavljena. Sedaj
čakajo banko, da bankomat postavijo.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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