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Datum:11.03.2015

ZAPISNIK
7. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 11.03.2015 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič, Cvetka Pavlovčič, Marko Robič
Odstoten: Pavel Hlebanja
Ostali prisotni: župan Janez Hrovat, direktorica občinske uprave Vesna Okršlar, Anja Zornada, Oti Mertelj,
Klemen Robič, Bogdan Oman, Marija Mertelj, Klemen Zupančič, Alenka Peternel.

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 6. seje
2. Uporaba prostorov – dvorana
3. Čistilna akcija
4. Prireditve v KS Rute
5. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 6. seje.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 6. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je pozdravil vse predstavnike društev in pojasnil, da se morajo dogovoriti glede
uporabe dvorane.
Uroš Grzetič je pojasnil, da se je z ustanovitvijo novega društva v kraju pojavila želja po večji
uporabi dvorane. Da ne bi prihajalo do nesporazumov, kdo in kdaj ima na razpolago dvorano, bi se
morali dogovoriti glede terminov uporabe dvorane.
Marija Mertelj je pojasnila, da bo njihovo društvo večkrat potrebovalo dvorano. Pripravljajo namreč
razne predstave za katere pa morajo predhodno tudi vaditi.
V razpravi z ostalimi društvi je bilo izpostavljeno, da bi napisali hišni red uporabe prostorov. Prav
tako pa naj bi se pripravil koledar zasedenosti dvorane. Dogovorili so se, da sedanja praksa
rezervacij ostaja. Pripravil se bo še mesečni koledar, ki ob objavljen na spletni strani KS Rute.
Govorili so tudi o čiščenju dvorane. Župan Janez Hrovat je poudaril, da občina plačuje čiščenje
enkrat tedensko. Skrb za dvorana po bodo morala prevzeti tudi društva in ostali uporabniki dvorane.
Ob koncu razprave so soglasno sprejeli naslednji:
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SKLEP: Pripravil se bo hišni red in mesečni koledar, ki bo objavljen na spletni strani KS
Rute.

Ad. 3
Predsednik je pojasnil, da bodo tudi v letošnjem letu organizirali čistilno akcijo.
Predstavniki društev so se dogovorili, da bo čistilna akcija potekala 18.4.2015 z zborom ob 8. uri pri
ŠD Varpa. Čistilno akcijo bo koordiniral Bogdan Oman iz ŠD Varpa. V primeru slabega vremena
pa bo akcija prestavljena za en teden. Obvestilo o čistilni akciji se bo objavilo v občinskem glasilu.
Marko Robič je pojasnil, da bo za udeležence čistilne akcije pripravil malico.
Županu je bil podan predlog, da bi komunala strojno očistila pesek okoli bankomata in nasproti čez
cesto proti pošti. Župan Janez Hrovat se je s tem strinjal. Obenem pa je še pojasnil, da si občina
prizadeva, da bi odstranili Zimovo hišo na začetku Gozda Martuljka. Z lastniki potekajo pogovori o
tem.
Ad. 4
Predsednik je pojasnil, da bo v KS Rute v tem letu kar nekaj prireditev. Zato je pozval prisotne, da
jih seznanijo, kdaj ima katero društvo prireditve.
Anja Zornada iz TD Gozd Martuljek je pojasnila, da pripravljajo veselico in sicer bo izvedena 4.
julija. Drugo nedeljo v oktobru pa bi pripravili smenj. Po čistilni akciji 18. aprila pa bi organizirali
izmenjevalnico semen in ostalih zadev za sajenje. V ta namen je prosila župana za dve stojnici.
Župan Janez Hrovat je predlagal, da bi izvedli ocvetličenje krajev. Predvidel je, da bi zadevo peljali
preko turističnih društev.
Otilija Mertelj iz PD Gozd Martuljek je pojasnila, da septembra pripravljajo prireditev Živi zdravo
za zabavo ter Igrajmo se v Rutah.
Bogdan Oman iz ŠD Varpa je pojasnil, da bodo za člane organizirali piknik, izlet in konferenco z
živo glasbo.
Klemen Zupančič iz društva oglarjev Rute je pojasnil, da bo v letošnjem letu potekalo vseslovensko
srečanje oglarjev v Gozdu Martuljku. Vsa društva je pozval k sodelovanju. Organizirana bo tudi
slikarska kolonija.
Marija Mertelj iz KUD Gozd Martuljek je pojasnila, da bodo organizirali lutke in skeče. Za krajevni
praznik pa bodo organizirali krajšo prireditev.
Predsednik je pojasnil, da je od zveze borcev prejel povabilo k sodelovanju, ki bo 8. maja. Marija
Mertelj se je strinjala, da bodo sodelovali na proslavi.
Ad. 5
Člani sveta so govorili o vzpostavitvi poti do Martuljških slapov. Župan Janez Hrovat je pojasnil, da
je proračunu za to namenjenih 10.000 €. Pričakuje pa tudi, da bodo domačini prostovoljno
pomagali. Zadeva bo potekal preko PD.
Podana je bila tudi pobuda po novi informacijski tabli. Župan Janez Hrovat je pojasnil, da bodo šli v
menjavo informacijskega usmerjevalnega sistema.
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Anja Zornada je predlagala, da bi uredili prostor med obema igriščema v Gozdu Martuljku. Vmesni
prostor je v primeru dežja povsem blaten. Dogovorili so se, da bodo navozili pesek.
Marija Mertelj je prosila, če bi lahko dobili kakšno omaro za delovanje KUD-a.
Člani so predlagali tudi, da bi postavili 3 koše za pasje odpadke. Eden naj bi bil pri igrišču. Dva pa
na začetku in koncu sprehajalne poti ob Savi.
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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