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ZAPISNIK
6. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 16.01.2008 ob 16. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b v Kranjski Gori.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Blaž Knific, Justin Mrak, Alojzij Hlebanja, Jože
Zupančič in Mirko Cuznar.
vabljena: župan Jure Žerjav, Rajko Puš - občinska uprava.
Odsotni: Henrika Zupan – upravičeno
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje,
2. Obravnava Predloga odlaganja odpadkov na deponijo Mala Mežakla iz drugih občin in
sklepov 13. seje OS Občine Jesenice,
3. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2008,
4. Vprašanja, predlogi in pobude.

Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 5. seje odbora,
- dopisi k točki 2,
K TOČKI 1:
Zapisnik 5. seje je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Predsednica odbora je k besedi povabila župana Jureta Žerjava, ki je predstavil predlog podjetja
JEKO-IN d.o.o. za odlaganje odpadkov iz kranjskih občin na odlagališče Mala Mežakla in
sklepe, ki jih je v zvezi s tem sprejel Občinski svet Občine Jesenice na decembrski seji. Župan je
pojasnil, da predlog ni bil usklajen z župani občin solastnic, ter da zaradi pomembnosti
odločitev, gradiva ni predložil občinskemu svetu v obravnavo na 12. seji dne 12.12.2007. Glede
na dejstva, da je za odlagališče Tenetiše pridobljeno začasno dovoljenje za odlaganje odpadkov,
da je konzorcij CERO s sklepom potrdil lokacijo deponije Tenetiše za izgradnjo objektov za
obdelavo, predelavo in odlaganje odpadkov za potrebe konzorcija CERO je odboru predlagal, da
se opredeli do naslednjih sklepov, ki jih bo predlagal v sprejem občinskemu svetu na 13. seji dne
30.1.2008:
(ZAPISNIK 6. SEJE odbora za komunalo 2007.doc)

1. Občinski svet Občine Kranjska Gora ne soglaša s predlogom sklepov glede dovoza in
odlaganja odpadkov na odlagališče Mala Mežakla iz kranjskih občin, ki so bili
posredovani po elektronski pošti dne 5.12.2007.
2. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje za dovoz in odlaganje odpadkov na
odlagališče Mala Mežakla iz drugih (kranjskih) občin, po ceni 85 €/tono odloženih
odpadkov, do skupne količine 4.000 ton za čas od 1.1.2008 do 31.3.2008. Cena ne
vključuje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
3. Občinski svet Občine Kranjska Gora predlaga, da se v roku enega meseca sestane
konzorcij CERO Gorenjske in sprejme operativni program ravnanja z odpadki za
potrebe konzorcija.
Člani odbora so se s predlogom župana strinjali in predlagane sklepe podprli. V razpravi so bili
mnenja, da je potrebno izkazati solidarnost s kranjskimi občinami glede trenutnega problema
odlaganja odpadkov, da pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je možno odlagati odpadke na
odlagališče v Tenetišah, za kar bodo morale poskrbeti kranjske občine same. Zato so se strinjali,
da se dovoli odlaganje do 31.3.2008. Petdeset prebivalcev območja Tenetiš ne more odločati v
imenu prebivalcev celotne Zgornje Gorenjske. Člani odbora so izrazili bojazen, da se nam v
primeru prehitre zapolnitve odlagališča na Mali Mežakli in nepripravljenosti države za urejanje
zadev, lahko dogodi, da prebivalci Zgornje Gorenjske čez nekaj let ne bodo imeli možnosti
odlaganja odpadkov (primer Neaplja). Kot primer so izpostavili obljube države, da bosta do leta
2008 v Sloveniji obratovale dve sežigalnici odpadkov. Člani odbora se ne strinjajo z dejstvom,
da tako pomemben predlog, kot je odlaganje odpadkov, ni bil med župani občin solastnic
odlagališča Mala Mežakla usklajen, zato so bili mnenja, da odbor aktivno spremlja dogajanja v
zvezi z dovozom in odlaganjem odpadkov.
K TOČKI 3:
Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2008 je predstavil Rajko Puš. Člani
odbora so soglasno sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k Letnemu planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest za leto 2008.
K TOČKI 4:
Alojzij Hlebanja je izpostavil problem odvajanja meteornih voda pri stanovanjski hiši Zg. Rute
10, predlagal je, da se uredi odvajanje zalednih voda.
Od javnega podjetja Komunala Kranjska Gora se pridobi podatek o kakovosti in količini vode iz
vrtine pri LEK-u in podatek o tem, kako se bo reševal problem bio-odpadkov v naši občini.
Seja odbora je bila zaključena ob 17:15 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
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