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ZAPISNIK
11. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v ponedeljek 9.2.2009 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. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje;
2. Obravnava gradiva za 22. sejo Občinskega sveta - Predlog za spremembo cene ravnanja z
odpadki;
3. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 10. seje odbora,
- gradivo za sejo OS (za zunanje člane odbora)
K TOČKI 1:
Zapisnik 10. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Rajko Puš je predstavil gradivo za 22. sejo OS. V razpravi je g. Zupančič pojasnil, da je
pričakoval nižjo ceno storitve za občane, glede na to, da na odlagališče Mala Mežakla
sprejemamo tudi odpadke iz drugih občin. Henrika Zupan je pojasnila ceno odlaganja, strošek na
tono je zaradi večjega dovoza nižji. Člani odbora so soglasno sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k predlogu za
spremembo cene ravnanja z odpadki.
K TOČKI 3:
Člani odbora so pohvalili delo Komunale Kranjska Gora glede izvajanja zimske službe.

(ZAPISNIK 11. SEJE odbora za komunalo 2009.doc)

G. Zupančič je predlagal naj občina striktno izvaja določbe odlokov. Pojasnilo glede začetka dela
redarske službe je podal g. Puš.
G. Zupančič je ponovno izpostavil vprašanje asfaltiranja dovozne ceste na odlagališče Mala
Mežakla. G. Knific je predstavil dela, ki jih je upravljavec odlagališča izvedel v letu 2008
(izdelava odbojnih ograj na najbolj nevarnih odsekih). Člani odbora so bili mnenja, naj občina
ponovno posreduje zahtevo za asfaltiranje ceste ostalima občinama solastnicama odlagališča in
dovozne poti.
G. Mrak je predlagal naj se parkiranje na ovinku pred vrtcem v Ratečah prepove s prometnim
znakom.
G. Hlebanja je opozoril, da prometna signalizacija v naselju Podkuže še ni ustrezno urejena.
Vprašal je, če so zemljišča v Logu, ki jih prodaja KZ Sava iz Lesc zazidljiva in kaj to pomeni za
vodooskrbo Gozd Martuljka. G. Puš podal odgovor, da zemljišča niso zazidljiva, pripravlja se
študija vodooskrbe za celotno občino, kjer bodo vključena vsa zazidljiva zemljišča. Študija bo
predstavljena na eni od prihodnjih sej OS.
G. Puš je predstavil članom odbora dopis, ki ga je na občino posredovala Vseslovenska civilna
pobuda »Dimnik« in odgovor občine. Člani odbora so se s pripravljenim odgovorom občine
strinjali, bili pa so mnenja, da je izvajanje dimnikarske službe potrebno urediti prijaznejše za
občane, predvsem pa znižati cene storitev, ki jih določa država.
G. Hlebanja je predlagal, naj se spomladi organizira ogled zajetja Jurež za člane odbora.
Seja odbora je bila zaključena ob 17:00 uri.

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