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

Datum: 16.04.2004

ZAPISNIK
14. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 15.04.2004 ob
19 uri v sejni sobi PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Otilija Mertelj, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotni: Župan Jure Žerjav, Bojan Kordič, Izidor Hlebanja, Helena Smolej
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 13. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva za občinski svet
4. Obravnava in potrditev zaključnega računa KS za leto 2003
5. Krajevni praznik
6. Predlogi in pobude

Ad 1.
Predsednik je prebral sklepe zapisnika 13. seje. Po kratki razpravi so člani sveta soglasno
sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 13. seje sveta KS Rute.
Ad 2.
Ni bilo pošte za pregled.
Ad 3.
Predsednik je povedal, da so v pregledu gradiva ugotovili, da ni zadev, ki bi se nanašale
na delovanje KS Rute. Povedal je še, da so pomagali Agrarni skupnosti Gozd Martuljek,
pri dopolnitvi vloge za denacionalizacijo.
Ad 4.
Predsednik je prebral postavke iz realizacijo finančnega načrta za leto 2003. Po kratki
razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zaključni račun Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.

(zapisnik 14 seje sveta ks)

Ad 5.
Člani sveta KS so se glede prireditev ob prazniku KS Rute dogovorili, da bodo
praznovanje pripravili v soboto, 15. maja 2004. Ob 8. uri se bo organiziral pohod skozi
Bel graben – Zapreti – za Zlavami v Jasenje, kjer bo krajši postanek. Zvečer ob 20. uri pa
bo igra »PRI NAS NI VSE NAPRODAJ« v dvorani hotela Špik. K sodelovanju pa bodo
povabili kmečke žene. Pripravila se bodo vabila, katera se bodo poslala po domovih ter
plakati.
Ad 6.
Predsednik je povedal, da je 19. maja ob taljenju snega prišlo do poplave pri Krču in pod
cesto pri Mertelj Janezu. 26.3.2004 so si skupaj z Županom ter Čopom ogledali kako
potekajo delan na Jermanu. Danes pa so bili v hotelu Špik ob prevzemu hotela s strani
Gorenjke, ter se dogovorili o uporabi ceste mimo kampa. 19.4.2004 pa imajo ogled z
Županom in Čopom glede regulacije Save. Glede čistilne akcije pa so se dogovorili, da
naj bi bila 8. maja.
Predsednik je povedal, da je ob bučanovi rampi 13 smrek. Na sosednjo parcelo delajo
senco zaradi katerega tam raste mah. Smreke so na občinski zemlji. Z občino naj bi se
zmenili, da bi te smreke podrli, ter sredstva namenili za izgradnjo prizidka k gasilskem
domu. Otilija Mertelj je prosila predsednika, če ji pomaga pri reševanju zadeve glede
tenis igrišča ter sveta ob plezalni steni. Predsednik ji je povedal, da se je na občini že
pogovarjal glede tenis igrišča ter da se pripravlja nova cenitev. Svet ob plezalni steni pa
je povedal, da je sedaj v lasti občine. Predsednik pa je še podal pobudo za ureditev
pešpoti do Jermanovega slapa.
Predsednik se je vsem za udeležbo zahvalil.
Seja je bila končana ob 19.55 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
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PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja

