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: 28.10.2005
ZAPISNIK
27. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 19.10.2005 ob
21.00 uri v prostorih PGD Gozd Martuljek.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj,
Helena Smolej, Uroš Grzetič
Opravičeno odsoten: Izidor Hlebanja
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 26. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva OS
4. Prometna signalizacija
5. Predlogi in pobude
Ad 1.
Pri pregledu zapisnika 26. seje je predsednik povedal, da odgovora od gasilcev še niso
prejeli. Po razpravi so prejeli naslednji
Sklep: Potrdi se zapisnik 26. seje svata KS Rute.
Ad 2.
Predsednik je povedal, da so dobili pritožbo skupino krajanov glede emisije vonja in plina v
stanovanjski soseski, ki se širi iz prezračevalnika kanalizacijskega kolektorja. Robert Bizjak
je na občino sporočil, da je omenjena problematika že odpravljena. Predsednik je povedal,
da se bo zadeva preverila in se obravnavala na naslednji seji sveta KS Rute.
S strani občine so prejeli dopis glede ureditve lastništva tenis igrišča v Gozd Martuljku.
Zadeva se bo obravnavala na naslednji seji sveta KS Rute.
Ad 3.
Predsednik je predstavil gradivo občinskega sveta. Povedal je, da je v gradivu predlog JP
Komunala, da se cene letnega in zimskega vzdrževanja povišajo za 15%. Cene se niso
spremenile od leta 2001.
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Ad 4.
Glede prometne signalizacije na območju Kopiša so se dogovorili, da se skliče sestanek s
predstavniki občine, policije in društev v KS Rute.
Bojan Kordič je povedal, da je sedaj na območju Kopiša lastnik hiše postavil na svoji
parceli velike skale, da bi onemogočil parkiranje na njegovem zemljišču.
Ad 5.
Predsednik je predlagal, da na JP Komunalo pošljejo dopis v katerem se jih zaprosi za
poročilo o vrtanju vrtin za vodo pri Jurežu. KS Rute je namreč odvisna od omenjenega
vodovoda. Člani sveta so se s tem strinjali.
Nikolaj Oitzl je povedal, da bo sam, kot krajan pisal na Prometni inšpektorat glede slabe
prometne varnosti v Gozd Martuljku.

Seja je bila končana ob 21.20 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK KS:
Alojzij Hlebanja
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