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ZAPISNIK
5. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 14.11.2007 ob 16. uri v
sejni sobi Komunalne baze na Tabrah.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Blaž Knific, Justin Mrak, Alojzij Hlebanja, Jože
Zupančič.
vabljeni: Henrika Zupan - JKP in Rajko Puš - občinska uprava.
Odsotni: Mirko Cuznar (opravičeno), vabljeni – Robert Bizjak ČD SHW

Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje,
2. Obravnava Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2008 za področje komunale
in javne infrastrukture,
3. Izvajanje Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki,
4. Obravnava dopisov KS G. Martuljek v zvezi s kanalizacijskim sistemom,
5. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 4. seje odbora,
- dopisi k 4. točki,
- izvleček iz Odloka o proračunu za leto 2008.
Predsednica odbora ga. Vlasta Kotnik je uvodoma, zaradi odsotnosti predstavnika koncesionarja,
predlagala prestavitev ogleda ČN Tabre in komunalne baze na eno od prihodnjih sej odbora.

K TOČKI 1:
V zapisniku 4. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo se zbriše zadnji stavek k točki 1
(Komunala še ni posredovala pisnega odgovora v zvezi z EKO otoki (točka 3 zapisnika 3. seje).
Odgovor je bil posredovan na občino dne 20.9.2007.
Zapisnik 4. seje s popravkom je bil soglasno sprejet.

(ZAPISNIK 5. SEJE odbora za komunalo 2007.doc)

K TOČKI 2:
Člani odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednji sklep:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k predlogu proračuna
za leto 2008.

K TOČKI 3:
Predsednica odbora je postavila vprašanje direktorici Komunale javnega podjetja Kranjska Gora
d.o.o.: »zakaj podjetje ne izvaja oziroma ne spoštuje odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki«.
Zanimalo jo je predvsem zakaj ni bil organiziran jesenski odvoz kosovnih odpadkov, kdaj bodo
natisnjeni kuponi za odvoz kosovnih odpadkov in posredovani občanom ter kdaj bodo občani
lahko kupili vrečke za dodatni odvoz komunalnih odpadkov. Informiranje občanov je slabo, zato
je potrebno pripraviti celovito informacijo, na podlagi katere bodo občani lahko seznanjeni o
načinu ravnanja s komunalnimi odpadki.
Henrika Zupan: Odvoz kosovnih odpadkov je bil organiziran spomladi. Glede na veliko količino
le teh, je bil strošek odvoza večji, kot je bilo pričakovati. Občina Kranjska Gora lahko na
odlagališče MM odlaga odpadke v skladu z lastniškim deležem. Ker je količina za leto 2007
praktično že dosežena, se podjetje ni odločilo za jesenski odvoz kosovnih odpadkov. Meseca
oktobra je pričel obratovati zbirni center na Tabrah, tako da imajo občani možnost pripeljati
kosovne odpadke v ta center. Količine odpadkov (razen gradbenih odpadkov) za občane v
zbirnem centru niso omejene. Kupone bo podjetje dalo v tisk v začetku leta 2008 in jih nato
posredovalo na zahtevo strank. Tipizirane vrečke za dodatni odvoz so v tisku in jih bodo občani
lahko kupili na sedežu podjetja. Ob pisanju zapisnika je podjetje vrečke že prejelo.
Člani odbora so soglasno sprejeli naslednji sklep:
Komunala javno podjetje Kranjska Gora pripravi celovito informacijo o ravnanju z
odpadki za občane. Informacija se objavi v novembrski št. Zgornjesav'ca.

K TOČKI 4:
Člani odbora so po razpravi soglasno sprejeli naslednji sklep:
Svet KS »RUTE« - Gozd Martuljek, Srednji Vrh na naslednji seji imenuje komisijo za
terenski ogled kanalizacijskega sistema v Gozd Martuljku, predlaga datum ogleda, ter o
tem obvesti koncesionarja.

K TOČKI 5:
V razpravi so bili podani naslednji predlogi Komunali javnemu podjetju Kranjska Gora d.o.o in
občinski upravi:
- za poslovilne vežice v Kranjski Gori naj se pripravi in objavi hišni red,
- na pokopališča naj se ob dnevu spomina na mrtve postavi večje zabojnike za odlaganje sveč
in cvetja.
- pristojna služba občinske uprave naj pregleda dovoz »Malnjek« na kolesarski stezi in
predlaga izvajalcu del asfaltiranje klančine, ki je zaradi nasutja kolesarske steze višja.

(ZAPISNIK 5. SEJE odbora za komunalo 2007.doc)

-

v poletnih mesecih (od maja do oktobra) naj zbirni center na Tabrah deluje do 19. ure, da bo
omogočen dovoz odpadkov vsem občanom.

Seja odbora je bila zaključena ob 17:15 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik

(ZAPISNIK 5. SEJE odbora za komunalo 2007.doc)

