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ZAPISNIK

15. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je bila v ponedeljek, 05.
novembra ob 16.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora (I.nadstropje).
Prisotni člani odbora: Vida Rezar, Mojca Kelvišar, Maks Klinar, Slavko Miklič, Marko
Pezdirnik, Anton Požar
Opravičeno odsotni: Grega Benedik
Predsednik Odbora g. Požar je prisotne pozdravil in prebral dnevni red. Člani odbora so se s
predlaganim dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.
1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje
2. Obravnava gradiva za sejo Občinskega sveta:
- Dokapitalizacija Javnega podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o s stvarnim
vložkom
3. Predlogi, vprašanja in pobude
Ad 1.
Maks Klinar je opozoril na napako v zapisniku in sicer je v zadnjem odstavku zapisnika
zapisano »Na zemljišču AS nasproti kampa…«. To zemljišče ni v lasti Agrarne skupnosti in
zapisnik se ustrezno popravi: »Na zemljišču, ki se nahaja nasproti kampa …«
Drugih pripomb na zapisnik ni bilo in je bil soglasno potrjen.
Predsednik, Anton Požar pa želi, da strokovne službe pismeno podajajo odgovore na
vprašanja oz. člane odbora obveščajo o reševanju določene problematike, ki je bila sprožena
na Odboru.
Ad 2.
Predsednik je prisotnim pojasnil zakaj je Občina Kranjska Gora pristopila k dokapitalizaciji
JP Komunale.
V razpravi so se prisotni strinjali, da je dokapitalizacija smiselna in potrebna, saj bo JP
Komunala lažje izpeljal kakšno stvar. Dejansko prestavlja dokapitalizacija le formalnost.
Maks Klinar pa je zastavil vprašanje o točni lokaciji zemljišča, ki je predmet dokapitalizacije
in Anton Požar mu je pojasnil, da sta to le parc.št. 454/82 in 508/19, to sta obe parceli, ki
sežeta le do ograje, kjer se nahaja poslovna stavba (brez zbirnega centra in kompostarne).
Člani odbora so sprejeli sklep
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe podpira dokapitalizacijo JP
Komunala Kranjska Gora d.o.o. s stvarnim vložkom.

Ad 3.
Marko Pezdirnik je predložil fotografije, ki jih je naredil ob vrtcu v Mojstrani. Potrebno je
odstraniti odpadke in del ograje, ki je le naslonjena na postavljeno ograjo in je tako lahko
nevarna za otroke.
Opozoril je tudi na neustrezno izvedbo gradbenih del pri montaži otroških igral. O tem se je
že pogovarjal s pristojnimi službami na občini, vendar ni opazil, da bi bila zatravitev ustrezno
izvedena.
Maks Klinar je opozoril na neustrezno izvajanje del ob sanaciji škarpe na Dovjem. Voda ob
škarpi zastaja in se nabira in v primeru, da bo tam položen asfalt, bo le-tega ob prvi zmrzali
poškodovalo asfaltno površino.
O obeh pobudah oz. opozorilih se obvesti pristojne strokovne službe občine.

Seja je bila zaključena ob 16.30.

Zapisala: Vida Černe
Predsednik odbora
Anton Požar l.r.

