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:21.03.2012

ZAPISNIK
12. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 21.03.2012 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Vitomir Gričar, Marko Robič in Branko Robič
Odsoten: Andrej Žemva in Janez Mertelj
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje
2. Pločniki – informacija glede odkupa zemljišč
3. Pregled in obravnava gradiva OS
4. Čistilna akcija
5. Vprašanja in pobude

Ad. 1
Predsednica je predstavila zapisnik prejšnje seje.
Po krajši razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 11. seje sveta KS Rute.

Ad. 2
Predsednica je pojasnila, da je na sejo prišla Marija Jerala, ki bo podala informacije glede
odkupa zemljišč za pločnike.
Marija Jerala je s pomočjo tabele navzočim podrobno predstavila stanje na področju odkupa
zemljišč za ureditev ceste in pločnikov. Izpostavila je predvsem zemljišča, kjer do odkupa
še ni prišlo. Pojasnila je še, da so vsi, ki še niso prodali sedaj dobili nove ponudbe. Kdor se
v 30 dneh po prejemu ponudbe ne bo odzval se bo sprožil postopek ugotavljanja javnega
interesa.
Člani sveta so se vključevali v razpravo in izpostavljali vprašanja glede odkupov.
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Ad. 3
Predsednica in Jože Zupančič sta članom podrobneje predstavila gradivo za sejo občinskega
sveta. Pregledali in razpravljali so o posameznih točkah dnevnega reda.
Pri 7. točki dnevnega reda Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012
so člani soglasno sprejeli sklep:
Sklep: Sveta KS Rute se strinja s predlaganim sklepom pri 7. točki dnevnega reda
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2012.
Pri 9. točki dnevnega reda Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč so člani
soglasno sprejeli sklep:
Sklep: Sveta KS Rute se strinja s predlaganim sklepom pri 9. točki dnevnega reda
Določitev višine najemnine za najem občinskih zemljišč.

Ad 4.
Člani sveta so razpravljali o izvedbi čistilne akcije, ki bo v soboto 21.04.2012. Zbor za
čistilno akcijo bo ob 9. uri pred stavbo KS Rute.
Člani sveta so se dogovorili, da bodo na naslednjo sejo sveta KS Rute, ki bo predvidoma
18.04.2012 povabili tudi predstavnike društev, da se bolj podrobno dogovorijo za izvedbo
čistilne akcije.

Ad 5.
Predsednica je predstavila dopis sindikata poštnih delavcev ter odgovor občine na ta dopis.
Sindikat opozarja na skrajšanje delovnega časa posameznih pošt. Občina se v odgovoru ni
strinjala s skrajševanjem delovnega časa. Člani so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se strinja z mnenjem občine v
zvezi z delovnimi in odpiralnimi časi pošt.
Člani sveta so izpostavili še vzdrževanje ceste v Srednji Vrh. V zadnjem času se pojavlja
več kamenja na in ob cesti.
Člani sveta so govorili še o gradnji mostu za kolesarje, obnovi ceste čez Korensko sedlo ter
otvoritvi doma starostnikov. Seznanili so se, da bodo sedaj volitve potekale v prostoru
knjižnice. S tem bodo imeli tudi starejši lažji dostop do volišča.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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