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:05.11.2014

ZAPISNIK
2. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 05.11.2014 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Janez Mertelj, Marko Robič, Simona Jeglič in Pavel Hlebanja
Opravičila: Cvetka Pavlovčič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Volitve predsednika
2. Pregled zapisnika 1. seje
3. Predlogi in pobude

Ad. 1
Člani sveta so razpravljali o predsedniku sveta KS Rute.
Po razpravi so člani sveta soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Za predsednika sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se izvoli
Janeza Mertelja.
Ad. 2
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 1. seje.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP:
Potrdijo se zapisnik 1. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji
Vrh.
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Ad. 3
Predsedujoči je pozval člane, da podajo svoje predloge glede delovanja sveta KS Rute ter
zadev, katere bi bilo potrebno postoriti v kraju.
Člani so v razpravi najbolj izpostavili:
- Štiriletni plan cest. Pregledali so realizacijo plana za prejšnja tri leta. Od 11 cest v
planu sta bili realizirani dve cesti. Dogovorili so se, da bodo na naslednji seji
pripravili nov plan cest.
- Pločniki v Gozdu Martuljku. Pripravljalna dela za pločnike se zaključujejo. Cena
pripravljalnih del je bila v letošnje letu okoli 125.000 €. Člani sveta so bili mnenja,
da stanje na terenu ne more ostati takšno kot je sedaj. Čim prej je potrebno z
nadaljevanjem projekta. So se pa zavedali, da projekt vodi država. Zato je potrebno
sredstva pridobiti iz državnega proračun.
- V letošnjem letu sta bili zamenjani dve avtobusni postajališči v Spodnjih Rutah. Cena
obeh postajališč je bila 15.000 €.
- Sprehajalna pot ob Savi. Člani so se strinjali, da bi se nadaljeval projekt pešpoti ob
Savi. Pot se je obnesla zelo dobro in je tudi dobro obiskana. S tem so povečali
prometno varnost, saj sedaj več krajanov namesto po cesti hodi po tej poti.
- Ureditev struge reke Save. Strinjali so se, da bi bilo potrebno uredi strugo Save.
- Kanalizacija. Člani so razpravljali o problemih glede smradu iz kanalizacije.
Dogovorili so se, da zberejo vse pripombe.
Glede na več predlogov so člani sveta sprejeli naslednji:
Sklep: Člani sveta do naslednje seje sveta KS pripravijo svoje predloge za proračun 2015.
V nadaljevanju so se dogovorili, da svoje predloge posredujejo po elektronski pošti do 14.11.2014.
Na podlagi poziva Komisije za MVVI, so člani sveta za člane posameznih delovnih teles
občinskega sveta, nadzornega odbora ter žirije za priznanja predlagali naslednje kandidate:.
 Za Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti:
o Simona Jeglič
 Za Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe:
o Pavel Hlebanja
 Za Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami:
o Janez Mertelj

Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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