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ZAPISNIK
7. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v petek 28.3.2008 ob 11. uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, v Kranjski Gori.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Justin Mrak, Alojzij Hlebanja, Jože Zupančič in
Mirko Cuznar.
vabljeni: župan Jure Žerjav, Henrika Zupan in Črtomir Kosmač – Komunala Kranjska gora,
Janez Piskar – zdravstveni inšpektor in Rajko Puš - občinska uprava.
Odsotni: Blaž Knific – upravičeno
Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje,
Obravnava predloga Programa sanacije obstoječe vodooskrbe v občini Kranjska Gora,
Vprašanja, predlogi in pobude.

Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 6. seje odbora
Na sami seji je bilo članom odbora posredovano naslednje gradivo:
- Predlog ukrepov za zagotovitev oskrbe s pitno vodo in ocena stroškov
- Dokument identifikacije investicijskega projekta Oskrba s pitno vodo v občini Kranjska
Gora

K TOČKI 1:
Zapisnik 6. seje je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 2:
Predsednica odbora je k besedi povabila župana Jureta Žerjava, ki je predstavil namen obravnave
predloga Programa sanacije obstoječe vodooskrbe v občini Kranjska Gora. Predlog programa je
pripravilo podjetje TTS d.o.o. iz Ljubljane, in sicer dve variantni rešitvi. Župan je izrazil
pričakovanje, da bo odbor predlog programa obravnaval in potrdil enoznačno strokovno
(ZAPISNIK 7. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

utemeljeno rešitev za zagotovitev oskrbe s pitno vodo, ki bo posredovana članom občinskega
sveta v obravnavo in potrditev.
Henrika Zupan je predstavila predlog ukrepov iz Programa sanacije obstoječe vodooskrbe v
občini Kranjska Gora. 1. Varianta predvideva iskanje novih vodnih virov, 2. varianta pa nakup in
montažo čistilne naprave (vodarne) za obstoječi vodni vir Jurež.
Vlasta Kotnik je izrazila pričakovanje, da bo upravljalec predstavil eno strokovno varianto, ki bo
omogočila rešitev problema vodooskrbe v kratkem času.
Zdravstveni inšpektor g. Janez Piskar je povedal, da mora strokovne rešitve pripraviti izvajalec
javne službe oskrbe s pitno vodo oziroma strokovnjaki s področja vodooskrbe, zdravstveni
inšpektorat pa izvaja le nadzor nad vodooskrbo. Leta 1996 je bil pripravljen sanacijski načrt za
vodni vir Jurež. Največji problem zajetja Jurež je, da deset dni na leto kali, zato je takrat
potrebno vključiti nadomestne vire. Glede na to, da sanacijski program ni bil izvršen je
zdravstveni inšpektor oktobra 2007 izdal odločbo, ki jo je potrebno izvršiti do 31.10.2009. V
odločbi so bile predvidene glavne rešitve za iskanje nadomestnih virov, ki bi bili v uporabi v
času kaljenja Jureža, in sicer: vrtina Rojca, povezava z vodohranom Alpina, izvedba
povezovalnega voda Log – Gozd Martuljek, ki bi zagotovil oskrbo Gozd Martuljka v času izpada
Jureža in začasna vključitev drugih manjših vodnih virov. G. Piskar ugotavlja, da so v tem
trenutku predvidene nove variante reševanja vodooskrbe, in sicer poleg iskanja nadomestnih
vodnih virov, še vključitev čistilne naprave (vodarne) v sistem. Povedal je, da o načinu reševanja
vodooskrbe odloča lokalna skupnost avtonomno. Rešitvi se bo ustrezno prilagodil.
G. Zupančič je predstavil zgodovino vodnega vira Jurež, podpira predlagane ukrepe v obeh
variantah, nagiba pa se k varianti, ki zagotavlja čisto pitno vodo iz vodnega vira Jurež. Predlaga,
da se izvede projekt, ki bo omogočal izvršitev odločbe zdravstvenega inšpektorja.
G. Kosmač je predstavil ukrepe, ki jih je Komunala že izvedla v Zg. Radovni, Mojstrani, Belci,
Gozd Martuljku, Kranjski Gori, Podkorenu in v Ratečah. V letu 2007 je bila izvedena vrtina pri
hotelu Lek v Kranjski Gori, ki je dala dobre rezultate, zato je podjetje Komunala Kr. Gora
predlagalo zdravstvenemu inšpektorju dopolnitev sanacijskega programa z vključitvijo vrtine
Lek v vodooskrbo Kranjske Gore. Zaradi povečane porabe bo potrebno izgraditi večji vodohran
nad Alpino. G. Kosmač je članom odbora predstavil tudi predlog ukrepov za zagotovitev večjih
količin pitne vode zaradi povečane porabe v Kranjski Gori (vodohran Železnica) in Podkoren
(zajetje Korensko sedlo).
Župan Jure žerjav je izpostavil, da se srečujemo s problemom oporečnosti pitne vode v Kranjski
Gori in ne le s problemom kaljenja vodnega vira Jurež deset dni na leto. Samo v februarju je bilo
štirinajst dni objavljeno obvestilo, da je voda oporečna, zato je potrebno najti kratkoročno
rešitev, ki bo dala rezultate do poletne turistične sezone. Problem je, da se rešitve iščejo že več
let, do izvedbe pa ne pride, zato zahteva sprejem odločitev in izvedbo ukrepov. Kot župan od
izvajalca javne službe oskrbe s pitno vodo pričakuje konkretne podatke o planiranih investicijah,
potrebnih denarnih sredstvih, ki jih mora zagotoviti občina in terminskih načrtih.
Ga. Zupanova je povedala, da je projekt vodohrana Železnica pripravljen do faze za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Vrtina pri Leku je raziskovalna, izvesti je potrebno še vrtino za
izkoriščanje večjega premera.
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V nadaljevanju so člani odbora razpravljali o trenutnem stanju vodooskrbe in predvidenih
kratkoročnih ukrepih za zagotovitev kvalitetne oskrbe s pitno vodo. Sprejeli so naslednje
mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo podpira izvedbo naslednjih kratkoročnih
ukrepov:
- Izgradnja vodohrana Železnica s povezovalnim vodom,
- Izgradnja vrtine za izkoriščanje Lek, s povezovalnim vodom do vodohrana Alpina,
- Postavitev čistilne naprave (vodarne) na vodohranu Alpina,
- Izvedba povezovalnega voda Log – Gozd Martuljek z vodohranom Log,
- Izvedba povezovalnega voda Korensko sedlo – Podkoren.
Komunala d.o.o. naj pripravi tudi predloge za dolgoročno oskrbo s pitno vodo v vseh
naseljih občine Kranjska Gora.
K TOČKI 3:
Ni bilo razprave.

Seja odbora je bila zaključena ob 13:15 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš

Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
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