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ZAPISNIK
1. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 7.2.2007 ob 18. uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Blaž Knific, Jože Zupančič, Justin Mrak, Alojzij
Hlebanja, Mirko Cuznar, vabljena Henrika Zupan, in Rajko Puš – občinska služba.
Odsotni: /
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 za področje komunale in
javne infrastrukture;
2. Vprašanja, predlogi in pobude.

Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo k 1. točki
dnevnega reda:
- predlog odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 za področje
komunale in javne infrastrukture.
Predsednica odbora ga.Vlasta Kotnik je v uvodnem nagovoru pozdravila navzoče in predstavila
posamezne člane odbora.
K TOČKI 1:
Osnutek proračuna za leto 2007 sta po posameznih postavkah podrobneje predstavila ga. Henrika
Zupan in g. Rajko Puš. Člani odbora so se v razpravi strinjali, da so bili pri pripravi predloga
proračuna, v delu komunale in javne infrastrukture, v veliki meri upoštevani predlogi krajevnih
skupnosti. Soglasno so sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se strinja s predlogom proračuna za leto 2007.
K TOČKI 2:
G. Blaž Knific je posredoval odgovore upravljavca odlagališča nenevarnih odpadkov Mala
Mežakla glede dovoljenja za obratovanje, lastniškega deleža cene odlaganja, kapacitete
odlagališča, stanja dovozne ceste in infrastrukture na odlagališču. Ga Henrika Zupan je
odgovarjala na vprašanja članov odbora v zvezi z odvozom in odlaganjem odpadkov in izgradnjo
zbirnega centra na Tabrah, ločevanja frakcij odpadkov, zbiranja »zelenega odpada«, izpostavila
je tudi potrebo po izgradnji kompostarne. G. Rajko Puš je odgovarjal na vprašanja glede
priključenosti stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem (trenutno cca 72%) in stanjem cest

(ZAPISNIK 1. SEJE odbora za komunalo 2007 .doc)

po izgradnji kanalizacijskih vodov (poškodbe občinskih cest v Mojstrani še niso bile
odpravljene).
Člani odbora so v razpravi posredovali naslednja mnenja in predloge:
- za seznanitev članov odbora se v spomladanskem času organizira ogled odlagališča MM in
posameznih krajevnih skupnosti v občini Kranjska Gora,
- sredstva od prihodkov dovoza odpadkov iz drugih občin naj se prvenstveno namenijo za
asfaltiranje dovozne ceste na odlagališče MM,
- preuči naj se možnost ustanovitve skupnega podjetja, ki bo upravljalo z odlagališčem MM,
- sestanejo naj se odbori za komunalo in javno infrastrukturo občin solastnic odlagališča MM
in preučijo možnosti za rešitev skupnih problemov,
- v spomladanskem času naj Komunala javno podjetje Kranjska Gora izvede akcijo nakupa
zabojnikov in kompostnikov in o tem obvesti gospodinjstva,
- izvede naj se akcija osveščanja in izobraževanja občanov glede ločevanja odpadkov na
izvoru,
- izdela naj se nova prometna študija glede organiziranja mirujočega prometa v Kranjski Gori.
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri.

Zapisal:
Rajko Puš, dipl.inž.el.,
vodja oddelka
Predsednica odbora:
Vlasta Kotnik
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