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ZAPISNIK
2. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v ponedeljek 26.3.2007 ob 17. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora.
Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Blaž Knific, Jože Zupančič, Justin Mrak, Alojzij
Hlebanja, Mirko Cuznar, vabljena Henrika Zupan, Robert Bizjak in Rajko Puš – občinska služba.
Odsotni: /
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje,
2. Obravnava gradiva za 5. sejo Občinskega sveta Občine Kranjska Gora, ki bo dne
28.3.2007 – osrednja tema komunala,
3. Seznanitev s problematiko vaškega vodovoda Dovje,
4. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za zunanje člane odbora priloženo naslednje gradivo k 2. točki
dnevnega reda:
- Poslovno poročilo Komunala javno podjetje Kr. Gora za leto 2006 in finančni načrt za leto
2007,
- Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu
2006,
- Poročilo o delovanju ČN Jesenice v letu 2006
- Poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2006
K TOČKI 1:
Zapisnik 2. seje je bil soglasno potrjen.
G. Zupančič želi v prihodnje prejemati zapisnike po elektronski pošti.

K TOČKI 2:
Obrazložitev Poslovnega poročila Komunala javno podjetje Kr. Gora za leto 2006 in finančni
načrt za leto 2007 je podala direktorica Henrika Zupan (obrazložitev stroškov poslovanja,
stroškov dela, prihodkov in odhodkov, predlog, da se bilančni dobiček nameni za izgradnjo
komunalne baze Tabre, plan porabe amortizacije za leto 2007).
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v letu 2006
je podal predstavnik koncesionarja Robert Bizjak (letne količine odpadnih voda so nižje zaradi
ločevanja meteornih voda iz sistema, konične so višje, rezultati delovanja ČN so dobri,
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posledično plačujejo občani nižjo okoljsko dajatev; predstavil je težave pri delovanju
kanalizacijskega sistema zaradi neprimerne uporabe sistema in ukrepe, ki jih bo izvedel
koncesionar v letu 2007).
Poročilo o delovanju ČN Jesenice v letu 2006 in Poročilo o obratovanju odlagališča za
nenevarne odpadke Mala Mežakla za leto 2006 je članom odbora na kratko predstavil Rajko Puš.
V razpravi so člani odbora posredovali naslednja mnenja:
- odgovornost za divja odlagališča bi morala nositi vsaka KS za svoje območje, oziroma
lastniki zemljišč na katerih so le ta,
- posipanje cest v zimskem času je potrebno prilagoditi dejanskim razmeram (prilagoditi
količino posipanih materialov), pri čemer pa se postavlja vprašanje odgovornosti upravljavca
v primeru nesreče,
- g. Knific je predstavil slikovno gradivo ceste na Malo Mežklo in izgradnje objekta na ČN
Jesenice,
- lastnike objektov, ki imajo tehnično možnost priključitve na kanalizacijski sistem in tega še
niso storili je potrebno, na podlagi ustreznih odlokov, sankcionirati,
- na podlagi zapisnika komisije o ugotovljenih poškodbah na občinskih cestah po izgradnji
kanalizacijskega sistema, št. 03204/2-3/04-RP, je koncesionar dolžan izpolniti svoje
obveznosti za naselje Mojstrana, za kar se mu postavi rok.
Člani odbora so k predstavljenemu gradivu sprejeli naslednja mnenja:
1. Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora se predlaga potrditev poročil pri 2. točki 5.
seje OS, dne 28.3.2007.
2. Odbor za komunalo in javno infrastrukturo predlaga OS Občine Kranjska Gora, da
sprejme na 5. seji naslednji sklep: »Koncesionar je do septembra 2007 dolžan v
Mojstrani sanirati poškodbe na občinskih cestah na podlagi ugotovitev zapisnika
komisije št. 03204/2-3/04-RP«.
K TOČKI 3:
Rajko Puš je članom odbora predstavil problematiko urejanja vaškega vodovoda na Dovjem.
Odbor je sprejel naslednje mnenje:
Župan naj v mesecu aprilu skliče sestanek uporabnikov vaškega vodovoda na Dovjem.
Uporabnikom naj se predstavi dejansko stanje in predlaga prevzem v uporabo, na podlagi
veljavnih sklepov Občinskega sveta.
K TOČKI 4:
Henrika Zupan je predstavila plan obnove vodovodnega sistema v občini v letu 2007.
Podjetje razpolaga s podatki o lastnikih kontejnerjev za odpadke in bo izvedlo akcijo nakupa
(zapisnik 1. seje odbora).

Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora:
Vlasta Kotnik
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