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ZAPISNIK
4. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 10.12.2014 ob 18.
uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič, Cvetka Pavlovčič in Pavel Hlebanja
Odstoten: Marko Robič
Ostali prisotni: župan Janez Hrovat in Katarina Štravs
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Obravnava statuta
4. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 3. seje.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je podrobneje predstavil gradivo za sejo občinskega sveta z naslednjimi točkami:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

4_4_zapisnik

Komisija za MVVI:
- Imenovanje predstavnika v svet zavoda Gorenjskih lekarn
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015
Stanovanjski program občine za leto 2015
Sklep o določitvi vrednosti točke komunalnih taks za leto 2015
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2015
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto
2015
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 – prva obravnava
Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek
Sklep o začasnem financiranju Občine Kranjska Gora v obdobju januar – marec 2015
Vprašanja in pobude
Informacije

Člani sveta so si bolj podrobno ogledali Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2015 –
prva obravnava.
Župan Janez Hrovat je pojasnil, da so pripravili proračun za prvo obravnavo. Ker je funkcijo
prevzel pozno bo imela občina začasno financiranje. Pri pripravi proračuna je bil omejen zaradi
zadev, ki jih je prevzel in se bodo nadaljevale v letu 2015. Pričakuje, da bo v letu 2016 lahko
proračun oblikoval po svojih željah. Predstavil je nekaj večjih postavk v proračunu. Pojasnil je, da
bo občina takoj, ko bo imela država sredstva pristopila k izdelavi pločnikov. Pred obnovo cestišča
pa ni možno končati pločnikov. Pri pripravi proračuna je upošteval tudi nekaj predlogov krajevne
skupnosti. Asfaltirala se bo ena cesta. Država zmanjšuje sofinanciranje za urejanje cest. Sredstva so
se namenila tudi za pot k Martuljškima slapovoma. Izrazil je upanje, da bodo lahko več zadev
izvedli v letu 2016.
Predsedujoči je pojasnil, da na zmanjševanje sredstev s strani države ne morejo vplivati. V
prejšnjem sklicu so na krajevni skupnosti predlagali, da bi začeli z začetnimi deli za pločnike.
Cvetka Pavlovčič je pojasnila, da je v proračunu za območje krajevne skupnosti zasledila sredstva
za odkup zemljišč za pločnike, asfaltiranje ceste, poti do Martuljških slapov ter sredstva za oder v
dvorani krajevne skupnosti.
Člani sveta so razpravljali o predlogu proračuna. Na predlog proračuna člani niso imeli pripomb.
Glede stanovanjskega programa je župan Janez Hrovat obrazložil gradnjo stanovanj. Predvsem je
izpostavil blok v Mojstrani.
Župan Janez Hrovat je obrazložil tudi predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Gornjesavski muzej Jesenice.
Ad. 3
Glede osnutka statuta krajevne skupnosti je predsedujoči pozval člane, da do petka 19.12.2014 člani
posredujejo po elektronski pošti morebitne pripombe.
Ad. 4
Simona Jeglič je izpostavila zajedo v strugi reke Save pri hotelu Špik. V reko visi drevo. Eno drevo
pa je v sami strugi. Uroš Grzetič je pojasnil, da je Boštjan Pristavec s strani občine o tem takoj
obvestil VGP. Na podlagi informacije na bi VGP zadevo uredil.
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Tajnik KS:
Uroš Grzetič
PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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