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:17.04.2015

ZAPISNIK
8. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 16.04.2015 ob
19.30 uri v sejni sobi KS Rute.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič in Cvetka Pavlovčič
Odstotna: Pavel Hlebanja in Marko Robič
Ostali prisotni: Marija Mertelj

Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Krajevni praznik
4. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 7. seje. Člane sveta je seznanil, da se izvajajo dela
na delu reke Save o katerem so govorili na prejšnjih sejah.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 7. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je predstavil gradivo za sejo občinskega sveta.
Pri točki MVVI so se člani dogovorili, da v kolikor bodo imeli kakšen predlog se ga posreduje na
KS do torka.
Bolj podrobno so si ogledali predlog rebalansa proračuna. Zanimalo jih je predvsem dela na cestah
in predlagani oporni zid v Gobeli. Ker predlogi za te zadeve niso šli s strani krajevne skupnosti si
bo predsednik zadeve ogledal na terenu.
Po pregledu gradiva so člani soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil z gradivom 5. seje

Občinskega sveta.
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Ad. 3
Predsedujoči je pojasnil, da je na sejo povabil tudi predsednico KUD Gozd Martuljek Marijo
Mertelj, da se dogovorijo za izvedbo praznika KS.
Marija Mertelj je predlagala, da bi prireditev ob krajevnem prazniku organizirali v soboto 16. maja
ob 19. uri. Na prireditvi bo sodelovalo več nastopajočih. Ves program, ki ga je predstavila bi izvedli
za okoli 600 €.
Predsednik je pojasnil, da se bodo morali dogovori na občini, koliko sredstev imajo na razpolago za
prireditev. Do sedaj so prireditev izvedli s manj sredstvi.
Člani sveta so se dogovorili, da se Marijo Mertelj v teku tedna obvesti, koliko sredstev bo na
razpolago za organizacijo prireditve.
Marija Mertelj je izpostavila, da ne bo dovolj sredstev za nakup odra. Po predračunu, ki ga je dobila
je oder stal 2.500 €, kar so tudi planirali v proračunu. Sedaj pa je ugotovila, da je bila cena odra brez
atestov. Cena odra je zato sedaj okoli 8.000€.
Predsednik je pojasnil, da teh sredstev ni v proračunu in takšnega odra ne morejo kupiti. Je pa
predlagal, da se do jeseni še dogovorijo kako bo z odrom.
Ad. 4
Predsedujoči je pojasnil, da so s strani občine dobili plan obnove cest za obdobje 2015 – 2018. V
planu so upoštevani predlogi sveta KS Rute.
Člani sveta so soglasno prejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil s planom obnove

cest za obdobje 2015 – 2018 in nanj nima pripomb.
Glede na slabe napovedi z vremenom, so se člani seznanili, da bo možno, da prestavijo predvideno
čistilno akcijo za teden dni.
Uroš Grzetič je pojasnil, da morajo glede na njihovo pobudo o postavitvi košev za pasje odpadke
določiti točne lokacije.
Člani sveta so določili naslednje lokacije:
- pri otroškem igiršču
- pri koči od ŠD Varpe
- pri Olipcovem mostu
Člani sveta so opozorili, da je več naplavin v strugi reke Save.
Člani sveta so soglasno prejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh opozarja na nevarnost naplavin

v strugi reke Save.
Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzeti

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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