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ZAPISNIK
13. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v ponedeljek 8.6.2009 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, v Kranjski Gori.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Mirko Cuznar, Blaž Knific, Justin Mrak in Jože
Zupančič.
Odsoten: Alojzij Hlebanja.
Vabljena: Henrika Zupan, Komunala Kranjska Gora d.o.o.
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje;
2. Obravnava gradiva za 25. sejo Občinskega sveta:
Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in
Cerklje na odlagališče nenevarnih odpadkov Mala Mežakla;
3. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 12. seje odbora,
- gradivo za 25. sejo OS (za zunanje člane odbora)
K TOČKI 1:
Zapisnik 12. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
V uvodu je Rajko Puš pojasnil, da je Občina Kranjska Gora dne 28.5.2009 prejela predlog za
odlaganje odpadkov iz občin Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in Cerklje na odlagališče
nenevarnih odpadkov Mala Mežakla (v nadaljevanju MM) in ga z usklajenim predlogom
sklepov, kot solastnica odlagališča MM, uvrstila na 25. sejo OS. Člani odbora so predlog
obravnavali. V razpravi so bili enotnega mnenja, da je potrebno pred odločanjem na OS od
upravljavca pridobiti več podatkov. Predvsem podatke o zapolnjenem delu odlagališča, o
prostoru, ki je na razpolago, pripraviti je potrebno simulacijo na podlagi katere bo razvidno, za
koliko let je, glede na različne predloge, še na razpolago deponijskega prostora. Glede na to, da
je za občine, ki so podale predlog za odlaganje odpadkov na odlagališču MM, po državnem
operativnem programu odstranjevanja odpadkov, predvideno odlaganje odpadkov na odlagališču
Kovor, se zastavlja vprašanje, ali je na podlagi regijskega koncepta ravnanja z odpadki po 15.7.
(ZAPISNIK 13. SEJE odbora za komunalo 2009 popravljen.doc)

2009, na podlagi dovoljenj, sploh možno odlagati odpadke iz omenjenih občin na odlagališču
MM. S tem se poruši regijski koncept ravnanja z odpadki. Glede na to, da je bila predvidena
letna količina odloženih odpadkov na odlagališče MM prvotno 27.000 ton, ki se je povečala
zaradi regijskega koncepta za 10.000 ton iz občin škofjeloškega območja in bi odlaganje
odpadkov iz kranjskih občin te količine povečalo še za 15.000 ton, je potrebno pred odločanjem
na OS odgovoriti tudi na vprašanje ali je upravljavec odlagališča tehnološko sposoben opraviti
povečano količino dela.
Člani odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za komunalo predlaga umik 7. točke: »Predlog za odlaganje odpadkov iz občin
Kranj, Šenčur, Naklo, Jezersko, Preddvor in Cerklje na odlagališče nenevarnih odpadkov
Mala Mežakla«, z dnevnega reda 25. seje OS, ki bo dne 10.6.2009.
Občinska uprava Občine Kranjska Gora naj pred ponovnim odločanjem na OS pridobi potrebne
podatke.
K TOČKI 3:
G. Zupančič je opozoril, da je na državni in evropski ravni nujno potrebno pričeti z aktivnostmi
za zmanjšanje količin embalaže. Občine naj preko združenj občin posredujejo predloge
pristojnemu ministrstvu. Opozoril je tudi, da je potrebno odlaganje gradbenih odpadkov rešiti
sistemsko s sodelovanjem občin. Ga. Zupan je pojasnila delovanje zbiranja ločenih frakcij preko
službe SLOPACK. G. Knific je predstavil opravljena dela na dovozni cesti na odlagališče MM in
podal pobudo za ogled ravnanja z odpadki (sortiranje, MBO) v Celju (predvidoma 22.6.2009).
Ga. Kotnik je predlagala, da se glede na to, da smo turistična občina, posreduje pobuda lokalnim
trgovinam naj vidno označijo mesta za odlaganje baterijskih vložkov, kar bo koristno predvsem
za tuje turiste. G. Mrak je vprašal na koga naj se obrne KS Rateče Planica za odstranitev nanosa
na vodotoku Trebiža v Ratečah. Odgovor je podal g. Puš – KS je že v kontaktu s pristojno
inšpekcijsko službo. Pričakuje, da bo izdana odločba upravljavcu vodotoka. G. Cuznar je podal
pobudo za postavitev ležečih ovir za umiritev prometa v Podkorenu na občinski cesti št. JP
689361.
Seja odbora je bila zaključena ob 17:25 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš

Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik

(ZAPISNIK 13. SEJE odbora za komunalo 2009 popravljen.doc)

