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:06.12.2012

ZAPISNIK
17. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 05.12.2012 ob 19. uri v
gostilni Pri Jožici v Gozdu Martuljku.
Prisotni: Cvetka Pavlovčič, Nikolaj Oitzl, Andrej Žemva, Vitomir Gričar, Marko Robič in Janez
Mertelj
Odsoten: Branko Robič
Ostali prisotni: Jože Zupančič, Robert Plavčak
Predlagan in sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje
2. Pregled in obravnava gradiva OS
3. Vprašanja in pobude

Ad 1.
Predsednica je predstavila zapisnika 16. seje.
Andrej Žemva je izpostavil, da na 16. seji niso sprejeli nobenega sklepa glede pločnikov. Člani
sveta so razpravljali o pločnikih. Izrazili so mnenje, da je krajevna skupnost naredila svoje delo.
Pomagali so pri pogovorih z ljudmi, da bi prodali zemljo za pločnike. Ker do vseh odkupov še ni
prišlo jih je zanima, kako je z odkupi oziroma razlastitvijo? Jože Zupančič je pojasnil, da gre župan
naslednji dan na ministrstvo na sestanek.
Člani sveta so nato zaprosili, da bi dobili odgovor na naslednje vprašanje. Ali so se že začeli
razlastitveni postopki? Če se še niso, zakaj se niso?
Uroš Grzetič je pojasnil, da je bil opravljen prevzem novega dela kolesarske steze v Gozd
Martuljku. Na prevzemu je Boštjan Pristavec podal pripombe KS Rute glede prometne
signalizacije.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Potrdi se zapisnik 16. seje sveta KS Rute.

Ad 2.
Predsednica je članom predstavila gradivo za sejo občinskega sveta. Bolj podrobno je obrazložila
proračun. Pripomba na proračun s strani KS Rute glede cest pa ni bila upoštevana, ker ni zadosti
sredstev.
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Ad 3.
Marko Robič je opozoril, da z občino še nima urejeno plačevanje porabljene elektrike za bankomat.
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNICA SVETA KS:
Cvetka Pavlovčič
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