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O B Č I N A
KRANJSKA GORA
KRAJEVNA SKUPNOST
RUTE, GOZD MARTULJEK,
SREDNJI VRH

Datum: 27.12.2002

ZAPISNIK

1. seje sveta KS Rute, Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.11.2002 ob 18.
uri v lovski sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Helena Smolej, Otilija
Mertelj, Cvetka Pavlovčič, Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Bojan Kordič
Ostali prisotni: Rado Arh – PGD Rute, Aleksander Kuplenik – TD Gozd Martuljek
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Izvolitev podpredsednika KS
Predlogi za člane odborov in komisij pri Občinskem svetu Kranjska Gora.
Predlog za statutarno komisijo
Razno – predlogi in pobude

Predsedujoči Alojzij Hlebanjaje vse prisotne lepo pozdravil. Zaradi odsotnosti enega
člana sveta KS je predlagal, da se 1 in 3 točka dnevnega reda preneseta na naslednjo sejo.
Sveta KS je sprejel naslednji
SKLEP:
Točki dnevnega reda 1 in 3 se prestavita na naslednjo sejo sveta KS.
Potrjen je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Predlogi za člane odborov in komisij pri Občinskem svetu Kranjska Gora.
2. Razno – predlogi in pobude
Ad 1.
Župan Jure Žerjav je vse prisotne lepo pozdravil. Svetu KS je obrazložil delovanje
odborov. Povedal je, da je polovica mest v odborih sestavljena iz vrst svetnikov
Občinskega sveta, polovico pa je zunanjih članov. Nadzorni odbor pa ne sestavljajo
(zapisnik 1 seje ks 21.12.2002)

svetniki Občinskega sveta. V komisiji za mandatna vprašanja pa je sestavljena samo iz
svetnikov Občinskega sveta in je že imenovana. Člani sveta so nato predlagali za
posamezne odbore in komisije svoje predloge. Seznam s predlogi za odbore in komisije
pri Občinskem svetu je v prilogi zapisnika. Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP:
Predlagani seznam predlogov za člane odbora Občinskega sveta oz. komisije
Občinskega sveta Občine Kranjska Gora se posreduje na Občino Kranjska Gora.
Ad 2.
Predsedujoči je povedal, da je na sejo vabil predstavnike PGD Gozd Martuljek, TD Gozd
Martuljek in PD Gozd Martuljek z namenom, da se pogovorijo, kako bodo sodelovali s
KS. Povedal je, da se pripravljajo načrti za povečanje gasilskega doma. V zadnjem času
pa se pojavljajo pobude za odkup objekta, kjer je bila včasih trgovina in gostilna. V
objektu bi lahko uredili trgovino, gostilno, pisarne. Ponudbo za odkup je poslal lastnik
objekta Investplan d.o.o. Ljubljana. Ponudba je v prilogi zapisnika. Predstavnik PGD
Gozd Martuljek Rado Arh, je povedal, da je nakup objekta nerealen, ker Občina Kranjska
Gora nima denarna za nakup. Predsedujoči je povedal, da je govoril z g. Polakom, da se
bo pripravila finančna konstrukcija finančnega načrta glede dograditve gasilskega doma.
Rado Arh je poudaril, da je dograditev gasilskega doma najcenejša rešitev. Župan je
povedal, da Občina nima sredstev za nakup celotnega objekta. Strinjal pa se je, da krajani
KS potrebujejo prostore za svoje dejavnosti. Predstavnik TD Gozd Martuljek Aleksander
Kuplenik, je povedal, da bi se glede na ponudbo splačalo odkupiti spodnji del stavbe za
trgovino, ter da bi se dogradil gasilski dom. Otilija Mertelj pa je poudarila, da je potrebno
ohraniti vaško jedro. Člani sveta so se strinjali, da je potrebno pridobiti finančno
konstrukcijo dograditve gasilskega doma. Na podlagi predračuna dograditve in ponudbe
za odkup objekta, se bodo odločali katerega projekta se bodo lotili. Predsedujoči je
povedal, da upa na dobro sodelovanje vseh društev v KS. Vse prisotne pa je povabil na
manjši prigrizek in neformalni pogovor.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij

(zapisnik 1 seje ks 21.12.2002)

