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ZADEVA:    Zbiranje predlogov za Komisijo za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 

Spoštovani! 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, vas poziva, da podate pisne  predloge 

za naslednji organ: 
 

 

➢ Komisija za varstvo uporabnikov javnih dobrin  

V komisijo se imenuje 5 občanov.  
 

 
Pojasnilo: Na podlagi 2. člena Odlok o ustanovitvi komisije za varstvo uporabnikov javnih dobrin se 

ustanovi Komisijo za varstvo uporabnikov javnih dobrin, kot organ varstva pravic uporabnikov javnih 

dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih služb v Občini 

Kranjska Gora za naslednja področja: 

– oskrba s pitno vodo, 

– odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode, 

– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 

– obdelava mešanih komunalnih odpadkov, 

– odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov, 

– urejanje in čiščenje javnih površin, 

– vzdrževanje občinskih javnih cest, 

– pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišče, 

– upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve, 

– oskrba z energetskimi plini iz omrežja in oskrba s toplotno energijo, 

– vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na, ob ali nad vozišči državnih cest, ki so 

namenjene urejanju prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa skozi naselje, 

– varstvo pred požarom. 

 

Komisija za MVVI izdaja poziv za zbiranje predlogov za 5 članov komisije.  

 

Prosimo vas, da za zgoraj navedeno komisijo pošljete predloge skupaj s soglasjem 

kandidata o imenovanju  najkasneje do ponedeljka, 05.10.2020 do 12.00 ure, na Občino 

Kranjska Gora, Komisija za MVVI, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora.  
 

 

Lep pozdrav. 
 

 

Pripravil:                                                                                          

Uroš Grzetič 

Sodelavec V 

        Predsednica Komisije za MVVI: 

         Tjaša Prusnik 
 

POSLANO:  

• Članom Občinskega sveta Občine Kranjska Gora – elektronska pošta 

• Vsem strankam in listam zastopanim v občinskem svetu občine Kranjska Gora – elektronska pošta 

• Vsem KS v občini – elektronska pošta 

OBJAVLJENO: 

• na spletni strani Občine Kranjska Gora  


