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:30.10.2012

ZAPISNIK
16. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 30.10.2012 ob 19. uri v
sejni sobi doma krajanov v Gozdu Martuljku.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Branko Robič, Nikolaj Oitzl, Andrej Žemva in Vitomir Gričar
Odsotna: Marko Robič in Janez Mertelj
Ostali prisotni: Jože Zupančič, Robert Bizjak
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje
2. Kanalizacija v Gozdu Martuljku
3. Pregled in obravnava gradiva OS
4. Informacija glede pločnikov
5. Vprašanja in pobude

Ad 1.
Predsednica je predstavila zapisnika 15. seje.
Vprašanje glede pločnikov, ki je bilo zastavljeno na seji KS je bilo potem izpostavljeno tudi na seji
občinskega sveta. Člani sveta KS so dobili kopijo odgovora s seje občinskega sveta.
Po krajši razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednja sklepa:
Sklep: Potrdi se zapisnik 15. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Kanalizacija v Gozdu Martuljku
Člani sveta KS Rute so razpravljali o problematiki kanalizacije v Gozdu Martuljku. Na seji je bil s
strani koncesionarja prisoten Robert Bizjak. Izpostavljen je bil jašek pri Brinjarju. Robert Bizjak je
pojasnil, da bodo jašek nadvišali. Do okvar pa prihaja zaradi stvari, ki v kanalizacijski sistem ne
sodijo. V primeru okvare bo kanalizacija tekla v Savo. Pojasnil je dotok ob konicah. Člani sveta so
še posebej opozorili na smrad. Robert Bizjak je pojasnil, da so največji problem maščobe, ki
smrdijo. Problem je, ker ljudje v kanalizacijo mečejo ostanke hrane. Ob razgradnji hrane v sistemu
nastanejo plini, ki potem smrdijo. V kolikor bi imeli objekti oddušnike, bi rešili večino problema
glede smradu. Ob rekonstrukciji občinskih cest bodo zgradili še nekaj kanalizacijskih vodov. Po
letu 2015 pa, kdor ne bo imel kanalizacije, bo moral urediti malo čistilno napravo.
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Po daljši razpravi so člani sveta KS Rute soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS Rute predlaga dopolnitev Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora
oziroma tehničnega pravilnika s tem, da morajo imeti vsi objekti, ki so priključeni na
kanalizacijski kolektor izveden prezračevalni sistem kanalizacije na najvišji točki objekta.

Ad 3.
Predsednica je članom podrobneje predstavila gradivo za sejo občinskega sveta.
Bolj podrobno so obravnavali:
Pri 1. točki Proračun so se člani seznanili s sredstvi, ki so namenjena za področje KS Rute.
Krajevna skupnost bo v razpravi podala pripombo glede ceste v Srednji Vrh – padanje kamenja ter
glede plana in razvoja občinskih cest 2012 -2014.
Pri 4. točki Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2013 so člani pregledali
načrt s področja KS Rute. Člani sveta KS Rute na predlagani načrt niso imeli pripomb.
Pri točki informacije so se seznanili z informacijo glede plinovoda.

Ad 4.
Predsednica je pojasnila, da je na seji občinskega sveta izpostavila vprašanje glede pločnikov. Člani
sveta so dobili kopijo odgovora, ki je bil pripravljen za občinski svet. Andrej Žemva je pojasnil, da
so v preteklosti vse probleme glede pločnikov že rešili. Sedaj pa nastajajo novi problemi. Uroš
Grzetič je pojasnil, da bo šel župan na Direkcijo za ceste, kjer bo ponovno izpostavil odkup
zemljišč.

Ad 5.
Branko Robič je pojasnil, da je na novem delu kolesarske poti postavljen stop znak na kolesarski
poti. Člane sveta je zato zanimalo, kako je s prometno signalizacijo na novem delu kolesarske poti?
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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