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ZAPISNIK
3. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 30.5.2007 ob 17. uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Blaž Knific, Justin Mrak, Alojzij Hlebanja,
vabljena: Henrika Zupan, Egidija Košir Mrovlje in Rajko Puš – občinska služba.
Odsotni: Jože Zupančič, Mirko Cuznar
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje,
2. Obravnava predloga Odloka o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora,
3. Vprašanja, predlogi in pobude.

Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo k 2. točki
dnevnega reda:
- predlog Odloka o opravljanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v
občini Kranjska Gora Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
odpadnih voda v letu 2006 – v besedilu za I. obravnavo.
K TOČKI 1:
Zapisnik 2. seje je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo je obravnaval predlog Odloka o opravljanju
gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora v besedilu za
I. obravnavo. Člani odbora so predlagali naslednje spremembe in dopolnitve besedila odloka, ki
se jih upošteva pri pripravi besedila odloka za II. obravnavo:
-

v 18. točki 5. člena se črta drugi stavek, prvi stavek pa se dopolni tako, da glasi: »Zbirno
mesto komunalnih odpadkov je prostor, ki je v lasti, najemu ali drugačni uporabi
povzročitelja, kjer stojijo zabojniki za ostanke komunalnih odpadkov in zabojniki za
organske ostanke odpadkov.«

-

prvi odstavek 6. člena se spremeni in glasi: »Izvajalec obvezne gospodarske javne službe
zbiranja in odvoza odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec) je Komunala, javno podjetje
Kranjska Gora d.o.o., ki opravlja naslednje dejavnosti:«. V tem členu se na koncu doda nov
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odstavek, ki glasi »Izvajalec obvezne gospodarske javne službe odlaganja odpadkov je javno
podjetje JEKO-IN, d.o.o. Jesenice.«.
-

V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi: »Zbirno mesto ne sme biti na javni površini
ali na zemljišču, ki ni v lasti, v najemu ali kakršnikoli drugačni uporabi povzročitelja.«.
Drugi odstavek tega člena pa postane tretji odstavek.

-

Besedilo 37. člena se spremeni in glasi: »Izvajalec javne službe zagotavlja prevzem
komunalnih odpadkov in njihovo oddajo na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla,
ki ga upravljavec upravlja v skladu z veljavnimi predpisi.«.

-

Spremeni se besedilo prve alineje prvega odstavka 46. člena, tako da glasi: » - gradbeni
odpadki, količinsko do 500 kg pri enkratnem dovozu in največ 1000 kg letno na
gospodinjstvo, lahko povzročitelji pripeljejo v zbirni center ali na odlagališče nenevarnih
odpadkov Mala Mežakla in jih brezplačno odložijo na za to pripravljen prostor.«. Besedilo
druge alineje prvega odstavka tega člena se dopolni, tako da glasi: «- azbestcementni
gradbeni odpadki, količinsko največ do 150 kg letno na gospodinjstvo, lahko povzročitelji
pripeljejo v zbirni center ali na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla in jih
brezplačno odložijo na za to pripravljen prostor.«. Drugi in tretji stavek druge alineje 46.
člena postaneta nov drugi odstavek. Drugi odstavek postane tretji odstavek.

-

V prvem odstavku 58. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki glasi: »- ravna v
nasprotju z določbo drugega odstavka 28. člena,«.

-

V prvem odstavku 59. člena se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki glasi: »- ravna v
nasprotju z določbo drugega odstavka 28. člena,«.

K TOČKI 3:
Na naslednjo sejo odbora se uvrsti problematika s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda
v občini Kranjska Gora, k sodelovanju se povabi predstavnike koncesionarja.
G. Knific je članom odbora predstavil zatečeno stanje na področju košev za smeti in klopi za
obiskovalce, predstavil je projekt urejanja okolja z nabavo novih košev in klopi ter ogled tovarne
Metalco v Italiji, ki izdeluje ulično opremo.
Stanje pri g. Krznariču v Mojstrani se je po vgradnji filtra v kanalizacijski jašek močno
izboljšalo.
Komunala Kranjska Gora pripravi letni plan čiščenja divjih odlagališč.
Ga. Zupanova je izpostavila problem odvoza komunalnih odpadkov v naseljih Sr. Vrh in Zg.
Radovna, kjer še ni organiziranega individualnega odvoza. V zabojnike vozijo odpadke tudi od
drugod. Predsednik KS »Rute«, Gozd Martuljek, Srednji Vrh bo za Sr. Vrh posredoval pri
krajanih za določitev nove lokacije 5 m3 zabojnika, ki se bo uporabljala do uvedbe
individualnega odvoza.
Ga. Košir Mrovlje je predstavila aktivnosti za ureditev gozdne poti na Dovjem. Sklican bo
sestanek s predstavnikom Zavoda za gozdove, AS Dovje in podžupanom. Odbor za komunalo in
javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k ureditvi gozdne poti ob »Sedučnikovem potoku«.
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G. Mrak prosi Komunalo Kranjska Gora za posredovanje pisnega odgovora v zvezi z EKO otoki
v Ratečah. Zanima ga zakaj so neprestano polni, ali je možno organizirati odvoz večkrat oziroma
ali je možno zgraditi več EKO otokov.
Seja odbora je bila zaključena ob 19:15 uri.

Zapisal:
mag. Rajko Puš

Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
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