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:22.03.2017

ZAPISNIK
18. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 22.03.2017 ob 19.00 uri
v prostorih gasilskega doma.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič in Cvetka Pavlovčič
Odsoten: Pavel Hlebanja in Marko Robič
Ostali prisotni: Janez Hrovat, Klemen Robič, Marija Mertelj in Elizabeta Gregori.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 17. Seje
2. Pregled gradiva OS
3. Informacija glede pločnikov
4. Nakup odra
5. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 17. seje.
Člani sveta KS so brez razprave soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 17. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Člani sveta so razpravljali o gradivo. Po razpravi so sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil s
gradivom za 16. sejo Občinskega sveta.
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Ad. 3
Župan je pojasnil, da je bil na ogledu minister za infrastrukturo g. Gašperšič z ekipo. Glede
pločnikov v Gozdu Martuljku imajo problem s pripravo razpisov. Do 1. maja naj bi razpis
pripravili. V nasprotnem primeru je župan pojasnil, da ga bodo pripravili na občini. Minister je
pojasnil, da bodo v letošnjem letu urejali še cesto od Taber do Belce. V sklopu obnove bodo urejali
tudi pločnike na Belci. Urejala se bo še cesta na Korensko sedlo, kolesarsko stezo v Planico ter
krožišče v Ratečah. Župan je pojasnil, da bo občina v Gozdu Martuljku urejala Kurirsko cesto
(asfaltiranje in vodovod), ferato Hladnik, parkirišče pri igrišču.
Ad 4.
Člani sveta so se seznanili s ponudbo, ki jo je dobila Občina glede nakupa odra.
Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil s
predlogom za nakup odra in ga podpira.
Ad 5.
Člani sveta so obravnavali predlog KUD Gozd Martuljek za odkup spodnjih prostorov bivše
trgovine.
Župan je pojasnil, da je predlog proučil in se pogovoril tudi z nekaj domačini. Zaznal je, da v kraju
niso enotni do tega predloga. Zaradi slabe izkušnje s hišo pri Katri na Dovjem se ni strinjal, da bi
kupovali polovico objekta. Morda bi kupi ¼ za ureditev turistične pisarne.
Marija Mertelj je v imenu KUD Gozd Martuljek predstavila razloge za nakup polovice stavbe. Med
drugim je poudarila, da v kraju ni prostorov za umetniške razstave, v teh prostorih bi lahko
organizirali tudi kmečke poroke, tržnico lokalne hrane. Lahko bi uredili tudi socialna stanovanja.
Pojasnila je, da bi lahko šli tudi v zbiranje podpisov krajanov za podporo takšnemu odkupu.
Cvetka Pavlovčič je dodala, da bi s tem kraj pridobil nek center, ki ga sedaj ni. Potrebovali bi
prostor za rekvizite za škratovo deželo. Prav tako pa se je strinjala z županom, da bi imeli v teh
prostorih info točko za turizem.
Predsednik je pojasnil, da so se v preteklosti že odločali ali bi šli v nakup te bivše trgovine ali
obnovo gasilskega doma. Takrat so se odločili za obnovo gasilskega doma. Njemu osebno pa bi bilo
prav, da bi bil center na območju kjer je bivša trgovina. Ob tem pa je poudaril, bi poleg samega
nakupa imeli še velike stroške z obnovo stavbe. Vprašal se je, če bodo imeli dovolj vsebin, da
zapolnijo stavbo.
Župan je še enkrat poudaril, da ni za nakup polovice objekta. Najraje bi videl, da bi takšna ideja
prišla iz gospodarstva, ki bi videl v tem projektu priložnost.
Predsednik je dodal, da bi morali najti kombinacijo, ki bi to lokacijo, kot strateško obdržali v rokah
krajanov.
Elizabeta Gregori je bila mnenja, da če to lokacijo zgubijo ne bodo nikoli imeli centra. Na tej
lokaciji bi lahko razvijali domača zelišča. Podala je primer takšnega kraja v Avstriji.
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Župan je pojasnil, da on podpira takšen ideje in je sam obiskal kar nekaj takšnih krajev. Zadevo so
želeli izpeljati na Dovjem. V občinskem proračunu so za te namene (naravna zelišča, predelavo
mesa, sirarstvo…). Narejena je bila tudi študija vendar v naši dolini ni bilo zanimanja.
Po razpravi so člani sveta sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil s
predlogom možnega odkupa objekta bivše trgovina. Krajevna skupnost podpira, da bi na tej
lokaciji poslal center kraja in bi odkupili objekt, vendar bo potrebno najti sprejemljivo
rešitev in način za odkup objekta.
Župan je pojasnil, da bodo v letošnjem letu uredili še dvigalo za dostop do dvorane gasilskega
doma.
Seja je bila zaključena ob 20.55 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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