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:23.03.2016

ZAPISNIK
13. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 23.03.2016 ob
19.30 uri v sejni sobi KS Rute.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič, Marko Robič in Cvetka Pavlovčič
Odsoten: Pavel Hlebanja
Ostali: Katarina Štravs, Marija Mertelj, Bogdan Oman, Klemen Robič
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.
Pregled zapisnika 12. Seje
2.
Čistilna akcija
3.
Pregled gradiva OS
4.
Predlogi in pobude
Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 12. seje.
Člani sveta KS so po razpravi soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 12. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je pozdravil navzoče predstavnike društev. Skupaj so se v razpravi dogovorili, da bodo
organizirali čistilno akcijo tako, kot vsako leto. Čistilna akcija bo potekala 23. aprila z zborom ob 8.
uri pri koči od ŠD Varpe. Koordinacijo bo prevzel Bogdan Oman iz ŠD Varpe. V primeru slabega
vremena bo akcija prestavljena na 7. maj. Krajane se bo o akciji obvestilo preko občinskega glasila,
internetne strani in pošte.
V nadaljevanju je Marija Robič predstavila delo KUD Gozd Martuljek. Ponovno je izpostavila
potrebo po odru.
Bogdan Oman pa je pojasnil, da ŠD Varpa deluje že 36 let. Sedaj so se soočili s problemom
financiranja. Ker ne pobirajo več parkirnine imajo samo še 120 € sredstev, ki so jih dobili od
občine.
Člani sveta so po krajši razpravi glede odra soglasno sprejeli nasledni:
Sklep: Člani sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh podpirajo
prizadevanja za nakup odra.
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Ad. 3
Predsedujoči je predstavil gradivo z a sejo občinskega sveta. Bolj podrobno pa so si ogledali
predlog rebalansa proračuna. Izpostavil je sredstva za pločnike, cesto mimo Brinarja, urejanje
naravnega kopališča Jezerci in obnovo strehe na koči od ŠD Varpe.
Po razpravi so sprejeli naslednji sklep:
Sklep: Svet krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil z
gradivom za sejo Občinskega sveta.
Ad 4.
Marko Robič je predlagal, da bi se prepleskal leseni del bankomata.
Simona Jeglič je ponovno predlagala, da bi naredili hišni red za stavbo. Podala je pobudo, da bi se
prestavil prometni znak na Kopiše.
Cvetka Pavlovčič je ponovno predlagala postavitev košev za pasje odpadke. V razpravi so člani
predlagali naslednje lokacije koškov in sicer: pri plezalni steni, pri ŠD Varpi, pri otroškem igrišču
ter pri na začetku sprehajalne poti pri mostu čez Savo.
Pavel Hlebanja pa je predhodno sporočil, da predlaga postavitev kemičnih WC-jev v Srednjem
Vrhu. Opozoril pa je še na posedanje ceste pri orodišču v Srednjem Vrhu.
Simona Jeglič je ponovno izpostavila problem kanalizacije v naselju Na trati. Prav tako pa je
opozorila na dotrajane vodovodne cevi.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Zapisal:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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