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ZAPISNIK
11. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 09.02.2012 ob
19. uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Vitomir Gričar in Branko Robič
Odsoten: Andrej Žemva, Marko Robič in Janez Mertelj
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje
2. Pregled in obravnava gradiva OS
3. Vprašanja in pobude

Ad. 1
Predsednica je predstavila zapisnik prejšnje seje.
Vitomir Gričar je člane sveta seznanil, da je izstopil iz stranke DESUS, katera ga je
kandidirala za člana sveta krajevne skupnosti.
Po razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 10. seje sveta KS Rute.

Ad. 2
Predsednica je predstavila vse točke iz gradiva za sejo občinskega sveta in sicer:
- Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije
- Odlok o razveljavitvi odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju
občine Kranjska Gora
- Predlog sklepa o potrditvi dokumentov identifikacije investicijskih projektov za
koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij v skladu z določili 21.
člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1)
- Soglasje k imenovanju direktorja LTO
- Program dela LTO za leto 2012
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Pri programu dela LTO je predsednica izpostavila, da je v programu razbrala, da se bo
izvajal projekt k Martuljškima slapovoma. V programu tudi piše, da bodo program TIC-a
izvajali v Turističnem društvu. Predsednica bo na seji Občinskega sveta postavila vprašanje
glede izvajanja TIC-a v Gozdu Martuljku.

Ad. 3
Branko Robič je izpostavil, da je z občinskim odlokom prepovedano s peskom posipati
ceste. Predlagal je, da bi morali na problematičnih odsekih cest dovoliti tudi posipanje s
peskom.
Predsednica je predstavila dopis Franca in Irene Vaupotič, ki sta predlagala asfaltiranje ceste
št. JP 689942. Svet Krajevne skupnosti je glede dopisa zavzel naslednje stališče:
Svet Krajevne skupnosti je na svoji 6. seji 13.4.2011 na pobudo občine pripravil Plan
obnove in razvoja občinskih cest v letih 2011 – 2014 za KS Rute. V plan so bile vključene
samo kategorizirane občinske ceste. Cesta JP 689942 pa takrat še ni bila kategorizirana, zato
jo pri pripravi plana nismo mogli upoštevati.
Občinski svet je novo kategorizacijo občinskih cest sprejel 22.06.2011. V novi kategorizacij
pa je bila kategorizirana tudi cesta JP 689942.
Člani sveta so se strinjali, da bodo ob pripravi novega plana obnove in razvoja občinskih
cest cesto JP 689942 vključili v plan.
Člani sveta so ponovno opozorili tudi na ureditev tlančine na Olipcovem mostu ter ureditve
pešpoti proti hotelu Špik.
Člani sveta so govorili še o odkupih zemljišč za pločnike. Dogovorili so se, da se na
naslednjo sejo povabi Marijo Jerala, da jih seznani z stanjem odkupov.

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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