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:21.09.2016

ZAPISNIK
15. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.09.2016
ob 19.30 uri v sejni sobi KS Rute.
Prisotni: Janez Mertelj, Marko Robič in Cvetka Pavlovčič
Odsoten: Pavel Hlebanja, Simona Jeglič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 14. Seje
2. Pregled gradiva OS
3. Predlogi za proračun 2017
4. Predlogi in pobude
Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 14. seje.
Člani sveta KS so brez razprave soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 14. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta. Bolj podrobno pa so si ogledali
predlog rebalansa proračuna. Izpostavil je sredstva za pločnike in sicer ni pričakovati, da bi se
pločnik uredil v letošnjem letu. V rebalansu se zato predlaga, da bi uredili kakšno drugo cesto.
Urejala pa se bo tudi sprehajalna pot bo Savi ter pot skozi Hladnik.
Po razpravi so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Svet krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil z
gradivom za sejo Občinskega sveta.

Ad. 3
Člani sveta so razpravljali o predlogih za proračun 2017. Na seji so predlagali naslednje
zadeve:
1.Ureditev problematike delno zgrajenih pločnikov v delu vasi
Čas izvedbe: takoj
Utemeljitev: V delu vasi, to je od Gasilskega doma do mostu čez Savo je bil jeseni 2014
delno urejen "pločnik", ki je v makadamski izvedbi, brez robnikov in s tem nevaren za peš in
motorni promet. Navedeno investicijo je potrebno urediti nemudoma do te mere, da bo
uporaba za pešce in voznike varna.
2.Nadaljevanje ureditve pešpoti ob Savi
Čas izvedbe: 2017
Utemeljitev: V letu 2014 zgrajeni del pešpoti med Martuljkom in Kranjsko goro se je dobro
prijel med krajani.Kot to predvideva osnovni projekt je potrebno fazno urediti še del od
Hotela Špik do Kekljevega mostu ter del od mostu čez Savo pri Žunu do Loga.Projekt ne
zahteva veliko sredstev lahko pa veliko pripomore k varnosti pešprometa v vasi (dostop iz
vseh delov vasi do "centra" -trgovine, pošte gostilne, avtobusne postaje, bankomata..) ter peš
dostop do pokopališča v Logu, kranjske Gore..Sprehod je prijeten saj poteka znatni del ob
vodi. Pot je plužena ("frezana") in služi svojemu namenu tudi pozimi. Tako se razbremeni
pešprometa tudi kolesarska pot.
3.Ureditev struge Save nad Martuljkom
Čas izvedbe: začetek 2017, postopno nadaljevanje ureditve v naslednjih letih
Utemeljitev: Struga Save se vodnogospodarsko ureja parcialno in predvsem ob
kalamitetah,celovitega pristopa ni.Nekoč široko razlivno območje v Logu, po sotočju Save in
Pišnice, je zoženo, tako, da voda namesto razlivanja in umirjanja pridobiva na hitrosti in s tem
erozivni moči, nižje ležeča področja -vas Martuljek- pa postajajo ogrožena. Omenjeni projekt
vsebinsko, prostorsko in logično sovpada tudi z idejo o (vsaj delni) cestni obvoznici
Martuljka.
4.Nadgraditev gozdne učne poti in kopišča v Martuljku
Čas izvedbe: začetek 2015, dokončanje 2017
Utemeljitev: V okviru poti mimo Martuljških slapov ter nazaj mimo kapelice in Jasenja, bi
bilo umestno poleg že urejene gozdne učne pot s spremljajočimi usmeritvenimi in
tematskimi tablami.Dodatno pri skalnjaku ali na kopišču uredili t.i. "muzej na prostem" po
vzoru norveškega Skansna – tematika tradicionalni načini življenja in dela v dolini s
poudarkom na gozdarstvu in tipičnih, značilnih dejavnostih povezanih s tem prostorom(npr.
stara obrtniška znanja, orodja in naprave ter prikaz uporabe, izdelava skodel ipd)
5.Ureditev informacijskih tabel in dodatnih parkirišč v vasi
Čas izvedbe: 2017
Utemeljitev: V kraju bi bilo potrebno urediti na nekaj dodatnih mestih usmerjevalne table za
obiskovalce z osnovnimi topografskimi in drugimi podatki. V času turistične sezonepredvsem
letneje
potrebno
zagotoviti
še
dodatna
parkirišča
za
obiskovalce(pohodniki,planinci)

6.Pot skozi slapovove
Čas izvedbe: 2017
Utemeljitev: V letu 2015 je bila obnovljena pot skozi stesko do slapov. Potrebno bi bilo
izvesti še nekaj vzdrževalnih del, predvsem pri prvem slapu. Predlagamo, da se zagotovi 3000
€.
- Ureditev postajališča za kolesarje in ocvetličenje na kolesarski stezi ob spominskem
obeležju Jureta Robiča
- Asfaltiranje cest po predloženem planu – v prilogi

- Ureditev avtobusnih postajališč
- Kanalizacija - vgraditev filtrov v jaške oz. rešitev preprečevanje smradu (Na trati)
- Prometni znaki prepovedan promet pred začetkom gozdne učne poti - možnost
prestavitve znakov
- Prenova oglasnih desk po vasi
- Postavitev košev za pasje odpadke 3 kom
Pobude so navedene po prioriteti, nadaljevati pa je potrebno tudi zastavljeni plan
ureditve poti (asfaltiranje,..) po programu KS iz preteklega obdobja 2010 – 14,
dokončanje in končno ureditev problematike kanalizacijskega kolektorja, spodbujanje
turistične ponudbe v kraju(kmečki turizem, vaški dan ali teden z etno-eko prireditvami
v kraju, npr. predstavitve lokalno pridelane hrane, tržnica,oživitev kampa v Martuljku z
izgradnjo jezera v Jezercih, ipd...
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Vrsta del
Obnova občinske ceste v dolžini 412m bo zajemala ureditev meteorne kanalizacije in javne razsvetljave ter
asfaltiranje. Obnovi se tudi vodovod, jaški in hišni priključki.
Asfaltna površina je v slabem stanju – Ureditev te ceste v letu 2017 pride v plan v kolikor ne bodo rešene
lastniške zadeve s cesto JP689911

Ocena stroš.
134.174,50 €

Obnova občinske ceste v dolžini 95m. Dela bodo obsegala ureditev, meteorne kanalizacije, fekalne
kanalizacije, javne razsvetljave in asfaltiranje
Obnova občinske ceste v dolžini 84m bo zajemala ureditev meteorne kanalizacije in javne razsvetljave ter
asfaltiranje. Obnovijo se trije vodovodni jaški in vodovodni hišni priključki.
Asfaltna površina je v slabem stanju.

42.531,90 €
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28.201,01 €

Ad 4.
Ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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