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

Datum: 21.02.2003

ZAPISNIK
3. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 20.02.2003 ob 19. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Nikolaj Oitzl, Izidor Hlebanja, Alojzij Hlebanja, Helena Smolej, Cvetka Pavlovčič, Bojan
Kordič, Uroš Grzetič
Opravičeno odsotna: Otilija Mertelj
Ostali prisotni: Emil Tavčar Robert Robič
Ostali odsotni: Jože Zupančič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Pregled pošte
3. Pooblastilo statutarni komisiji
4. Problematika odvoza peska
5. Praznik KS
6. Gozdne vlake
7. Parkirni prostori
8. Priprava ankete – predlogi
9. Finančni načrt
10. Predlogi in pobude
Predsedujoči Alojzij Hlebanja je vse prisotne prav lepo pozdravil. Prisotni svetnik OS Emil Tavčar
je vprašal, če člani OS iz KS Rute, ne dobivajo zapisnika seje sveta KS Rute? Členi sveta so nato
soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Zapisniki sveta KS Rute se posredujejo svetnikom OS, ki so iz KS Rute.
Predsedujoči je predlagal, da zaradi pomembnosti pod prvo točko obravnavajo predlog proračuna.
Člani sveta so se s tem strinjali.
Ad.1
Predsedujoči je članom sveta KS povedal, koliko sredstev je namenjenih po posameznih KS v
Občini. Od vseh KS v občini pa ima KS Rute najmanjša sredstva. Seznanil jih je, da so sredstva za
prizidavo gasilskega doma za potrebe KS Rute namenjena za leto 2006. Ugotovil je, da je ta datum
občutno predolg. Vprašal je tudi, če je potrebno v ta plan vpisati tudi zahtevek za ureditev
planinskih poti na območju KS Rute. Emil Tavčar je članom sveta KS razložil, da je predlog
osnutka proračuna sprejet in posredovan na občinski svet v obravnavo. Člani OS pa bodo na seji
razpravljali o proračunu. Proračun pa lahko sprejmejo ali pa zavrnejo. Povedal jim je še, da če bi
želeli sredstva spremeniti jih lahko samo z amandmaji. Bojan Kordič je povedal, da bo njegov
(zapisnik 3 seje ks 20.2.2003)

predlog, da se proračun zavrne iz razloga, ker na sejo niso povabljeni predsedniki posameznik KS,
da bi lahko sodelovali pri obrazložitvi proračuna. Emil Tavčar je vprašal, če je večanje gasilskega
doma dokončna varianta? Predsedujoči mu je povedal, da je bil za gasilski dom že narejena
sprememba namembnosti, tako da to zadevo želijo samo pospešiti. Emil Tavčar je še vprašal, kaj je
z objektom trgovina. Predsedujoči mu je pojasnil, da sedaj v proračunu sredstev za odkup objekta
trgovine ni. Se je pa pogovarjal z županom, da bi sklicali sestanek z lastnikom stavbe, pa do
sestanka še ni prišlo. Helena Smolej je pa rekla, da naj se krajanom prestavi možen nakup objekta
trgovina, saj bi se lahko z temi sredstvi od gasilskega doma že dalo kupiti del objekta trgovina.
Bojan Kordič je podal pismeni predlog ureditve vaškega jedra Gozd Martuljek. Emil Tavčar je
povedal, da je že pred dvema, tremi leti Robič Jože pisal županu v tej zadevi, vendar ni bilo
posluha o tem. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta podpirajo predlog Bojana Kordiča za ureditev vaškega jedra Gozd Martuljek.
Člani sveta prosijo župana, da se skliče zbor občanov z podanim dnevnim redom.
Predsedujoči je prebral tudi dopis odsotne Otilije Mertelj. Nikolaj Oitzl je vprašal, če se da videti
katere parcele v KS so v lasti občine. Člani sveta so sprejeli naslednji
SKLEP:
Svet KS Rute prosi občino, za pridobitev katastra vseh občinskih zemljišč in parcel v KS
Rute.
Ad. 2
Predsedujoči je prebral zapisnik 2. seje. Povedal je, da je s strani JP Komunala dobil vprašanje kaj
se smatra pod anonimni pokop. Nikolaj Oitzl je povedal, da bo do naslednje seje pripravil, kaj
smatra pod anonimni pokop. Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 2. seje.
Ad. 3
Predsedujoči je povedal, da ni prejel nobene pošte za obravnavo.
Ad. 4
Člani sveta so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Svet KS Rute pooblašča Roberta Plavčaka, Andrejo Misotič Willwaldt in Cvetko Pavlovčič,
da pripravijo statut KS Rute.

Ad. 5
Predsedujoči je predal besedo Bojanu Kordiču. Bojan Kordič je svetnike KS Rute seznanil z
dejavnostjo, ki jo je njegova svetniška skupina naredila za ureditev problematike odvoza peska.
Nikolaj Oitzl je slišal da je dela projekt za regulacijo Save. Bojan Kordič je povedal, da se bo po
zakonu sedaj dajala koncesija za odvoz peska. Člani sveta so po razpravi sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta podpirajo prizadevanja Bojana Kordiča za ureditev problematike obvoza peska.
Ad. 6
Predsedujoči je povedal, da s strani občanov ni bilo nobenega predloga za praznik KS Rute. Člani
sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Praznik KS Rute je 12. maj, oziroma, če to ne bo nedelja se praznik praznuje na najbližjo
nedeljo.

(zapisnik 3 seje ks 20.2.2003)

Ad. 7
Predsedujoči je povedal, da se bodo pozanimali, kdo je pristojen, da opozarja in kontrolira gozdno
vlako.
Ad. 8
Predsedujoči je povedal, da so se dogovarjali za ureditev parkirišča z Vavčarjevim Petrom. Bojan
Kordič pa je predlagal, da bi se za začasno ureditev parkirišča uredil travnik poleg hotela Špik. Emil
Tavčar je ob 21.20 uri zaradi obveznosti zapustil sejo KS. Člani sveta so po razpravi sprejeli
naslednji
SKLEP:
Do naslednje seje se pridobijo informacije kako daleč so informacije za pridobitev parkirišča.
Ad. 9
Predsedujoči je povedal, da če bo sedaj zbor krajanov, da anketa odpade. Člani sveta KS so glede
obvoznice soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Svet KS Rute pooblašča Bojana Kordiča, da pelje aktivnosti glede obvoznice.
Ad. 10
Predsedujoči je člane sveta seznanil, da je predlog sredstev v proračunu za delovanje KS Rute v
višini 660.000,00 SIT. Na prejšnji seji pa so pri pripravi plana za leto 2003 navedli sredstva v višini
888.000,00 SIT. Člani sveta so še enkrat pregledali plan in soglasno sprejeli naslednji
SKLEP:
Člani sveta KS se ne strinjajo z prihodki iz proračuna v višini 660.000,00 SIT, ker navedeni
prihodki ne zagotavljajo minimalnih navedenih odhodkov in zahtevajo, da se sredstva za
delovanje KS Rute zvišajo za 228.000,00 SIT.
Ad. 11
Člani sveta so se pogovarjali o prometni problematiki. Po razpravi niso sprejeli nobenih sklepov.

Seja je bila zaključena ob 21.53 uri.

Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Hlebanja Alojzij
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