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SREDNJI VRH
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direktni telefon 04-5809 820
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Datum:08.12.2011

ZAPISNIK
10. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 07.12.2011 ob 19. uri v
Gostilni pri Jožici.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Marko Robič, Andrej Žemva, Vitomir Gričar, Branko Robič, Nikolaj
Oitzl in Janez Mertelj
Ostali prisotni: Podžupan Jože Zupančič, Rajko Puš, Otilija Mertelj, Bogdan Oman in Henrika
Zupan.
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje
2. Pregled in obravnava gradiva OS
3. Vprašanja in pobude

Ad. 1
Predsednica je predstavila zapisnik 9. seje.
Vitomir Gričar je predlagal, da bi volišče prestavili nazaj v hotel Špik.
V razpravi glede volišča so se člani dogovorili, da se bo poizkušala najti rešitev, da bi volišče
prestavili v prostore knjižnice.
Po razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 9. seje sveta KS Rute.

Ad. 2
Predsednica je predstavila točke iz gradiva za sejo občinskega sveta. Pojasnila je, da so dobili poziv
Komisije za MVVI, da lahko predlagajo kandidata za območno izpostavo JSKD.
Predsednica je še predstavila proračun za leto 2012.

Ad. 3
Predsednica je pojasnila, da so dobili dopis Planinskega društva Gozd Martuljek v katerem so
predstavili njihovo željo za ureditev šolske učne poti na območju Kopiša.
Otilija Mertelj je bolj podrobno razložila potek učne poti.
Člani sveta so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh daje Planinskemu društvu Gozd Martuljek
pozitivno mnenje k izvedbi učne poti na območju Kopiša.
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Člane sveta je zanimalo, kako potekajo zadeve glede postavitve bankomata.
Rajko Puš je pojasnil, da po informacijah, ki jih imajo na občini naj bi bankomat postavili do konca
meseca.
Člani sveta so izpostavili ureditev pešpoti od Olipcovega mostu proti hotelu Špik. Predlagali so, da
se opravi obrezovanje vej in v bodoče tudi uredi razsvetljava.
Člane sveta je zanimalo, kako je z sprejemanjem novega občinskega prostorskega načta?
Rajko Puš je pojasnil, da so dobili še nove zahteve od soglasodajalcev. Pripraviti morajo še
konzervatorski načrt in določiti poplavna območja.
Ob koncu seje se je predsednica vsem zahvalila za sodelovanje v letu 2011.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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