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

Datum: 16.03.2004
ZAPISNIK
13. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 11.03.2004 ob 19 uri v
sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Helena Smolej, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj,
Izidor Hlebanja , Uroš Grzetič
Ostali prisotni: Emil Tavčar
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Bojan Kordič
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 12. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva za občinski svet
4. Problematika komunale in javne infrastrukture
5. Krajevni praznik
6. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je prebral sklepe zapisnika 12. seje. Po kratki razpravi so člani sveta soglasno
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 12. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Nikolaj Oitzl je povedal, da je po elektronski pošti poslal osnutek razvojnega programa za KS
Rute, katerega pa bi obravnavali na eni od naslednjih sej. Povedal, je še da je bil v Gorenjskem
glasu tudi članek o obvoznici skozi Gozd Martuljek. Predsednik je povedal, da so se pogovarjali,
da bi župan sklical sestanek z predstavniki za ceste in vodarje. Peljale pa naj bi se aktivnosti za
izgradnjo pločnikov, obvoznice ter regulacijo Save. Člani so po obširni razpravi soglasno sprejeli
naslednji
Sklep: Osnutek razvojnega programa KS Rute se pošlje podžupanu občine Kranjska Gora
Bogomirju Koširju.
Ad 3.
Predsednik je povedal, da so bili na sestanku odbora za komunalo in komunalno infrastrukturo.
Na sestanku jim je Robert Bizjak pokazal, kakšne kamne so našli v kanalizacijskem sistemu,
zaradi katerega so nastale tudi okvare na sistemu. Predsednik je še povedal, so se dogovorili, da
spomladi skličejo sestanek in podajo vse pripombe na delovanje kanalizacijskega omrežja.
Povedal je še, da je izpostavil problem ceste na kopiše, ter predlagal, da se jo zapre. KS Rute

(zapisnik 13 seje sveta ks)

lahko prelaga županu, da se zapre cesta. Nikolaj Oitzl je povedal, da je napisal predlog odloka za
zaporo ceste do kopiša. Člani sveta so po obširni razpravi sprejeli naslednji
Sklep: Županu občine Kranjska Gora Juretu Žerjavu se posreduje pobuda o prometni
ureditvi poti priti Kopišu – predlog odloka o prometni ureditvi občinske javne poti JP 689851.
Predsednik je še povedal, da so se pri županu dogovarjali, da bi asfaltirali cesto priti žičnicami,
takrat ko bi se urejevale tabre. Pričeli so tudi z deli ob potoku Jerman.
Nikolaj Oitzl je še vprašal, kako je z pluženjem, ko plugi umažejo fasade hiš, ki so ob cesti. Z
občinskim svetnikom Emilom Tavčarjem sta se dogovorila, da bo to vprašanje postavil na seji
občinskega sveta.
Ad. 4
Predsednik je predlagal, da se do naslednje seje dogovorijo kaj bodo letos pripravili za krajevni
praznik. Člani sveta so se zmenili, da bodo Nikolaj Oitzl, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj in
Helena Smolej pripravili program za praznik KS Rute.
Predsednik se je vsem za udeležbo zahvalil.
Seja je bila končana ob 20.30 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

