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:18.11.2015

ZAPISNIK
11. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 18.11.2015 ob
19.30 uri v sejni sobi KS Rute.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič, Marko Robič
Odsotna: Pavel Hlebanja in Cvetka Pavlovčič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 10. seje
2. Pregled predloga proračuna občine za leto 2016
3. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 10. seje. Na podlagi dopisa z zadnje seje so prejeli
odgovor ČD-SHW. Zadevo bodo obravnavali v 3. točki.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 10. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je predstavil predlog proračuna v prvi obravnavi.
V času 15 dnevne obravnave so obravnavali predlog Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016.
Iz predloga proračuna so ugotovili, da so ceste iz njihove krajevne skupnosti izpadle iz postavke
130220 Novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest. Bili so mnenja, da se po drugih krajevnih
skupnostih obnavljajo že asfaltirane ceste. Pri njih pa so nekatere še vedno v makedamski izvedbi.
Po razpravi so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Svet krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh podaja naslednjo
pripombo na predlog proračuna in sicer:
- V proračun naj se pod postavko 130220 Novogradnje in rekonstrukcija občinskih cest
uvrsti vsaj ena cesta z območja krajevne skupnosti.
Z ostalim predlogom proračuna se svet KS Rute strinja.
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Ad 3.
Člani sveta so se seznanili z odgovorom koncesionarja ČD-SHW glede problematike kanalizacije
na delu Na Trati in Zgornjih Rut. V dopisu ŠD-SHW pišejo, da bodo odušnike postavili, ko bodo
dobili pisno odločitev KS.
Člani so se v razpravi strinjali, da bodo o vseh zadevah glede problematike na tem območju stalno
obveščali koncesionarja, občino, inšpekcijsko službo. Glede postavitve oddušnikov pa so bili
mnenja, da bi morali strokovnjaki določiti lokacije.
Na zboru občanov pa je tudi župan pojasnil, bodo na tem delu izvedli revizijo kanalizacije.
Predsednik je predstavil še končno poročilo Nadzornega odbora Občine glede investicije pločnikov
v Gozdu Martuljku.
Glede podanih ugotovitev sta predsednik in Marko Robič izrazila dvom o pravilnosti izvedenih
postopkov.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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