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ZAPISNIK
10. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 19.11.2008 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, v Kranjski Gori.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Alojzij Hlebanja, Blaž Knific, Justin Mrak, Jože
Zupančič in Mirko Cuznar.
Vabljeni: Henrika Zupan, Komunala Kranjska Gora d.o.o.

Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 9. seje,
Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje,
Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009,
Vprašanja, predlogi in pobude.

Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 9. seje so člani odbora že prejeli s sklicem seje za dne 6.10.2008,
- zapisnik 1. dopisne seje odbora so člani odbora že prejeli s sklicem seje za dne
6.10.2008,
- Odlok o proračunu - del (za zunanje člane odbora)

K TOČKI 1:
Zapisnik 9. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Zapisnik 1. dopisne seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 3:
Predlog proračuna za leto 2009 je v delu, ki se nanaša na pristojnosti odbora predstavil Rajko
Puš, v delu izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih opravlja javno podjetje Komunala
Kranjska Gora, pa Henrika Zupan. Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednje mnenje:

(ZAPISNIK 10. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

Odbor za komunalo in javno infrastrukturo podaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2009.
K TOČKI 4:
Henrika Zupan je predstavila potek del na področju vodooskrbe v letošnjem letu (gradnja
vodarne, eksploatacijske vrtine »Lek«, povezovalni vod s črpališčem).
V zvezi z vodnim zajetjem Jurež člani odbora predlagajo, da se predstavniki občine in KS
sestanejo z g. Mertelj Andrejem in se poskušajo dogovoriti za prestavitev napajališča v
Jureževem grabnu.
Rajko Puš je predstavil povpraševanje občin s škofjeloškega območja za prevzemanje in
odlaganje komunalnih odpadkov in industrijskih odpadkov na odlagališče Mala Mežakla. Člani
odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo podaja pozitivno mnenje za prevzemanje in
odlaganje ostanka komunalnih odpadkov in industrijskih odpadkov na območju občin
Gorenja vas –Poljane, Škofja Loka in Železniki, do 15.7.2008, v kolikor bodo podpisane
ustrezne pogodbe za izgradnjo MBO in sortirnice odpadkov za Gorenjsko, na podlagi
Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih
biorazgradljivih odpadkov.
V nadaljevanju so člani odbora podali naslednje predloge in pobude:
- za postavitev WC kabin na parkirišču pri »malem Špiku«;
- za postavitev ustrezne prometne signalizacije na kolesarski stezi, ki je v »dvojni rabi« od
mostu na Tabrah do Belce;
- za prepoved prometa kolesarjev na regionalni cesti Jesenice –Rateče.

Seja odbora je bila zaključena ob 17:30 uri.

Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik

(ZAPISNIK 10. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

