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OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za komunalo in
javno infrastrukturo
Št.: 032/12-32/2007- RP
Datum: 24.11.2009

ZAPISNIK
15. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 18.11.2009 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 in Jože
Zupančič in Mirko Cuznar.
Vabljen: Črtomir Kosmač, 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 14. seje,
Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010,
Seznanitev članov odbora s prenosom komunalne infrastrukture,
Vprašanja, predlogi in pobude.

K TOČKI 1:
Zapisnik 14. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Predsednica odbora Vlasta Kotnik predstavi predlog Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora
za leto 2010 v delu, ki se nanaša na pristojnost odbora.
V razpravi so bila podana naslednja mnenja:
Zupančič: po izgradnji kanalizacije bo potrebno sanirati praktično vse ceste v občini, zato je
potrebno pripraviti celovit plan s prioritetami, neurejeno je odlaganje gradbenega materiala,
možnost je pri izdelavi jazbic in kamnometov ob reki Savi, ;
Knific: v preteklosti so bile ceste urejene s proti prašno zaščito, kar za današnji promet in
obremenitve ne ustreza, pri celovitem načrtovanju bo potrebno načrtovati ustrezno debelino
asfalta glede na obremenitve, kataster prometne signalizacije je potrebno nadgraditi;
Hlebanja: omejiti je potrebno nosilnost na občinskih cestah in hitrost na 30 km/h;
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo je soglasno podal pozitivno mnenje k predlogu
Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2010.
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo predlaga:

(ZAPISNIK 15. SEJE odbora za komunalo 2009.doc)

-

na MOP ARSO se posreduje pobuda za ureditev bregov reke Save v celotni dolžini
občine,
pripravi se nov elaborat prometne ureditve s cestno prometno signalizacijo.

K TOČKI 3:
Rajko Puš je članom odbora predstavil aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti s prenosom
komunalne infrastrukture v knjige Občine, zaradi ukinjanja sredstev v upravljanju s 1.1. 2010.
K TOČKI 4
Člani odbora so podali sledeča vprašanja, pobude in predloge:
Predsednica odbora Vlasta Kotnik je podala informacijo o predlogu Odloka o delovnih telesih
občinskega sveta Občine Kranjska Gora v I. obravnavi. Pripomb ni bilo.
Na cesti v Sr. Vrh niso postavljena ogledala. Komunala naj pridobi (preveri, če je bila izdana)
odločbo občinske uprave in postavi ogledala. G. Kosmač: ogledala so bila dvakrat že postavljena
in tudi uničena.
Komunala Kranjska Gora naj na pokopališču na Dovjem postavi opozorilne table, da je
prepovedano odlaganje smeti.
Komunala Kranjska Gora naj preveri, zakaj je občanom pošiljala opomine za plačilo storitev iz
leta 2001.
Predlog: na pokopališču v Kranjski Gori naj se izvede priključno mesto za priklop na el. omrežje
na samem pokopališču za potrebe ozvočenja. Postavi naj se opozorilna tabla, da je prepovedano
vodenje psov na pokopališče. V bližini pokopališča je potrebno postaviti »pasje stranišče«.
Na trgu pred občino je potrebno ustrezno označiti ulično pohištvo, da ne bi pri pluženju prihajalo
do poškodb.
Na Dovjem (Lakota) je potrebno preveriti kdo je izvajalec prekopa občinske ceste in sanirati
cestišče.
G. Kosmač je pojasnil, da je opravljen pregled hidrantnega omrežja in opravljena zamenjava
iztrošenih delov, hidranti so plombirani.
Člani odbora so pohvalili Komunalo Kranjska Gora za opravljeno delo (zimska služba,
Podkoren) in podali predlog, naj podjetje organizira akcijo nakupa cvetlic za občane spomladi
2010.
Seja odbora je bila zaključena ob 17:30 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš

Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
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