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ZAPISNIK
9. seje sveta KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh, ki je bil dne 03.06.2015 ob
19.30 uri v sejni sobi KS Rute.
Prisotni: Janez Mertelj, Simona Jeglič, Cvetka Pavlovčič, Pavel Hlebanja in Marko Robič
Ostali prisotni: Blaž Knific
Predlagan je bil naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 8. seje
2. Pregled gradiva OS
3. Predlogi in pobude

Ad. 1
Predsedujoči Janez Mertelj je predstavil zapisnik 8. seje. Člane sveta je seznanil, da so končali dela
na delu reke Save o katerem so govorili na prejšnjih sejah.
Člani sveta KS so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. seje sveta Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek,
Srednji Vrh.
Ad. 2
Predsedujoči je zaprosil podžupana Blaža Knifica, da predstavi gradivo za sejo občinskega sveta.
Podžupan Blaž Knific je predstavil naslednje točke gradiva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Komisija za MVVI:
- Imenovanje občinske volilne komisije
Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2015
Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2015
Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za
programsko obdobje 2015 - 2020
Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori
Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2014
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2015
Prodaja nepremičnin
Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora
Poročila o opravljenih revizijah

Bolj podrobno so pregledali rebalans proračuna in poročilo o reviziji kanalizacije.

1

Simona Jeglič je opozorila, da bi morala biti revizija opravljena tudi v njihovi ulici saj zadeve niso
takšne kot bi morale biti.
Blaž Knific je vse pozval, da si ogledajo sejo občinskega sveta, da bodo videli poročilo o reviziji
kanalizacije. Članom sveta je še obrazložil predviden oporni zid na Gobeli.
Po pregledu gradiva so člani soglasno sprejeli naslednji:
Sklep: Svet KS »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh se je seznanil z gradivom 6. seje
Občinskega sveta.

Ad. 3
Predsednik se je z podžupanom Blažem Knificem dogovoril, da gresta skupaj na terenski ogled po
krajevni skupnosti, da pregledata določene zadeve.
Predsednik je pojasnil dela na poti skozi sotesko do prvega slapu. Dela bodo izvajali v juliju.
Popravila se bo pot in vsi mostovi.
Marko Robič je izpostavil poškodbe na asfaltu pred njegovo gostilno, bankomatom in avtobusno
postajo. Problemi se pojavljajo tudi pri pluženju snega.
Blaž Knific je pojasnil, da si bi zadevo ogledal.
Simona Jeglič je izpostavila, da so table na kolesarski stezi zanemarjene. Na tablah raste mah.
Blaž Knific je pojasnil, da za te table skrbi država. Bodo pa morali pri kolesarski stezi urediti tudi
bankine in problem padanja listja na kolesarsko stezo.
Marka Robiča je zanimalo, kako je z urejanjem ob spominskem obeležju Jureta Robiča. V
preteklosti so govorili, da bodo uredili počivališče in ocvetličenje.
Blaž Knific je pojasnil, da se bo zavzel, da bodo zadevo uredili.
Cvetka Pavlovčič je Blaža Knifica pozvala, da se malo bolj zavzame za Gozd Martuljek.
Blaž Knific je pojasnil, da si bosta s predsednikom na terenu zadeve ogledala. Si pa zelo zavzemajo
za ureditev državne ceste skozi dolino ter pločnik v Gozdu Martuljku.
Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.
Tajnik KS:
Uroš Grzetič

PREDSEDNIK SVETA KS:
Janez Mertelj
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