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

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

Datum: 15.09.2003

ZAPISNIK
8. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 12.09.2003 ob 19.00
uri v gasilskem domu v Gozd Martuljku.
Prisotni: Alojzij Hlebanja, Cvetka Pavlovčič, Otilija Mertelj, Izidor Hlebanja, Helena Smolej,
Uroš Grzetič
Odsotna:Nikolaj Oitzl, Bojan Kordič,
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Pregled pošte
3. Pregled gradiva za občinski svet
4. Podražitev komunalnih uslug
5. Škoda po neurju
6. Predlog proračuna za leto 2004
7. Obravnava statuta KS
8. Pobude in predlogi

Ad. 1
Predsednik je prebral zapisnik. Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Potrdi se zapisnik 7. seje.
Ad. 2
Predsednik je člane sveta obvestil, da so zadevo glede Pavlovčiča predali občinskim službam v
obravnavo.
Ad. 3
Člani sveta so pregledali gradivo za občinski svet občine Kranjska Gora. Pri pregledu točke o
Predlogu cen komunalnih storitev so soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se ne strinja s podražitvijo komunalnih
uslug, katere predlaga koncesionar kanalizacijskega sistema, dokler se ne odpravijo
pomanjkljivosti na katere so bili opozorjeni.
Ad. 4
Člani sveta so to točko obravnavali pri prejšnji točki.

(zapisnik 8 seje sveta ks)

Ad. 5
Predsednik je povedal, da se mu zdi, da so bili nekako neorganizirani, saj je šlo nekaj gasilcev v
Bohinj na tekmo. Prav tako ni organizirane civilne zaščite. Člani sveta so se strinjali, da se je
potrebno pozanimati, kako je z civilno zaščito. Uroš Grzetič je povedal, da je župan Jure Žerjav
imenoval komisijo za popis škode po neurju. Predsednik komisije pa je Boštjan Pristavec.
Znotraj te komisije pa so razdeljene naloge po posameznih področjih.
Ad. 6
Člani sveta so pregledali predlog finančnega načrta za leto 2004. Predsednik je predlagal, da
finančni načrt ostane v enaki višini kot preteklo leto, razen postavka telefonija se zmanjša za
30.000,00 SIT. Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Potrdi se finančni načrt za leto 2004.
Finančni načrt za leto 2004 je v prilogi zapisnika.
Ad. 7
Člani sveta so pregledali statut KS Rute. Člani sveta so se strinjali, da se v 5. člen vpiše Krajevna
skupnost ima svoj praznik 12. maja. Člani sveta so nato soglasno sprejeli naslednji
Sklep:
Potrdi se statut KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh.
Ad. 8
Helena Smolej je opozorila na neurejenost Eko otokov. Povedala je, da so kontejnerji na eko
otokih prepolni in jo zanima, kdaj te kontejnerje praznijo.
Izidor Hlebanja pa je opozoril, da v Srednjem Vrhu plačujejo za odvažanje smeti, kontejnerjev
kjer bi smeti odlagali pa nimajo. Prej so vozili smeti v Gozd Martuljek, sedaj ko so jih pa tam
umaknili nimajo kam voziti smeti. Predsednik je rekel, da bo šel na komunalo, ter se pozanimal
kako je z smetmi v Srednjem Vrhu.
Helena Smolej je vprašala, če je že bil tehnični prevzem nove kolesarske steze. Predsednik ji je
odgovoril, da tehničnega prevzema še ni bilo. Povedal je, da je na občino in občinski svet poslal
pobudo za ureditev signalizacije na novem odseku kolesarske steze.
Seja je bila končana ob 20.00 uri.
Pripravil:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK KS
Alojzij Hlebanja
Priloga:
 Finančni načrt za leto 2004

(zapisnik 8 seje sveta ks)

