Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.: (04) 588 18 46, fax.: (04) 588 13 50
http: www.kranjska-gora.si
e-mail:pus@kranjska-gora.si

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKI SVET
Odbor za komunalo in
javno infrastrukturo
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ZAPISNIK
12. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v ponedeljek 23.3.2009 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
Odsoten: Mirko Cuznar.
Vabljena: Henrika Zupan, Komunala Kranjska Gora d.o.o.; Robert Bizjak, WTE Projektna
družba Kranjska Gora
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje;
2. Obravnava gradiva za 23. sejo Občinskega sveta:
- Izvajanje gospodarskih javnih služb s področja varovanja okolja v letu 2008;
- Študija vodooskrbe v občini Kranjska Gora;
- Informacija o gradnji vodarne v Kranjski Gori;
3. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 11. seje odbora,
- gradivo za sejo OS (za zunanje člane odbora)
K TOČKI 1:
Zapisnik 11. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.
K TOČKI 2:
Direktorica Komunale Kranjska Gora d.o.o. je predstavila Letno poročilo podjetja za leto 2008
in poslovni načrt za leto 2009.
V razpravi so člani odbora pohvalili delo komunale v letu 2008. G. Knific je podal predlog naj se
sredstva iz plana porabe amortizacije v letu 2009 za nakup priključka za pluženje snega s
pločnikov v planirani višini 45.000 € prenesejo v leto 2010 in takrat kupi stroj BOBCAT s čelno
frezo. Takšen stroj je težke zimske razmere bolj uporaben, omogoča pa tudi čiščenje ozkih ulic.
Izbira modela naj se opravi na podlagi dejanskih potreb in izkušenj v praksi.

(ZAPISNIK 12. SEJE odbora za komunalo 2009.doc)

Člani odbora so predlog g. Knifica soglasno podprli in podali naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k Letnemu poročilu
Komunale Kranjska Gora d.o.o. za leto 2008. Odbor predlaga, da se v Finančnemu načrtu
za leto 2009 oz. Planu porabe amortizacije v letu 2009 upošteva predlog, da se sredstva za
nakup priključka za pluženje oz. odstranjevanje snega s pločnikov prenesejo v leto 2010 in
takrat preuči možnost nakupa stroja BOBCAT s čelno frezo.
V nadaljevanju je g. Bizjak predstavil Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora za leto 2008. Poudaril je, da
čistilna naprava deluje dobro in stabilno, kar kažejo tudi rezultati »monitoringa« odpadnih voda,
da pa se na črpališčih še vedno pojavljajo znane težave, ki nastajajo zaradi odmetavanja
mehanskih odpadkov v kanalizacijski sistem. Z nameščanjem posebnih lovilcev jim je uspelo
razpoloviti število okvar v črpališčih.
Člani odbora so po razpravi, v kateri jih je zanimalo predvsem, kakšni so odzivi koncesionarja na
takšno uporabo sistema in kdaj bodo kapacitete čiščenja zapolnjene, soglasno sprejeli naslednje
mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k Poročilu o izvajanju
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini
Kranjska Gora za leto 2008
Po obravnavi poročil podjetja JEKO IN d.o.o. Jesenice je odbor soglasno podal pozitivno mnenje
k Poročilu o delovanju čistilne naprave Jesenice v letu 2008 in poročilo o obratovanju
odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla v letu 2008.
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se je seznanil s Študijo vodooskrbe v občini Kranjska
Gora.
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo se je seznanil z Informacijo o gradnji vodarne v
Kranjski Gori.
K TOČKI 3:
G. Zupančič je podal predlog naj občina na resorno ministrstvo poda predlog za spremembo
zakonodaje s področja izvajanja dimnikarske službe. Izvajalci dimnikarske službe naj pri svojem
delu upoštevajo rezultate meritev, ki jih je pri servisnem pregledu gorilnika izdal pooblaščeni
serviser. S tem naj se storitev kontrolne dimnih plinov ne bi več podvajala, oziroma zaračunavala
občanom dvakrat. Opozoril je na pomanjkljivost sistemske zakonodaje glede oddajanja ločenih
frakcij odpadkov, saj bi država morala zagotoviti odkup le teh, ne pa prelagati stroškov na
občane.
G. Hlebanja je opozoril na nedokončana dela na cesti v Sr. Vrh – manjka del odbojne ograje.
Seja odbora je bila zaključena ob 17:30 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
(ZAPISNIK 12. SEJE odbora za komunalo 2009.doc)

