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ZAPISNIK
8. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v četrtek 17.4.2008 ob 14. uri v
sejni sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, v Kranjski Gori.
Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Alojzij Hlebanja, Blaž Knific, Justin Mrak, Jože
Zupančič in Mirko Cuznar.
vabljeni: Henrika Zupan in Črtomir Kosmač - Komunala Kranjska gora d.o.o., Bizjak Robert –
WTE Projektna družba Kranjska Gora d.o.o. in Rajko Puš - občinska uprava.

Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje,
2. Obravnava gradiva za 15. sejo Občinskega sveta,
3. Vprašanja, predlogi in pobude.
Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 7. seje odbora,
- gradivo za 15. sejo OS (za zunanje člane odbora)

K TOČKI 1:
G. Zupančič je podal pripombo, naj se pri drugi točki Zapisnika 7. seje, v petem odstavku doda
naslednje besedilo: »Ne strinja se z ukinitvijo vodohrana v Gozd Martuljku, ta naj ostane v
programu, ki naj se v prihodnje tudi izvede.«
Zapisnik 7. seje, s predlagano dopolnitvijo, je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 2:
Rajko Puš je podal kratko obrazložitev predloga Odloka o 1. spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, v delu, ki se nanaša na pristojnost Odbora za
komunalo in javno infrastrukturo.
Člani odbora so razpravljali o namenu porabe komunalnega prispevka za hotel Špik v Gozd
Martuljku.

(ZAPISNIK 8. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

Sprejeto je bilo naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k predlogu Odloka o 1.
spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008.
G. Bizjak je predstavil poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v občini Kranjska Gora. Izpostavil je tudi razmere ob koničnih
obremenitvah na ČN Tabre v višku turistične sezone in predstavil predlog za tehnološko rešitev
povečanja ČN za cca 1500 PE, ki pomenijo tudi rešitev za konične obremenitve.
G. Knific je izpostavil vprašanje delovanja črpališča »Topolino« v Mojstrani. G. Bizjak je
pojasnil, da imajo težave z zamašitvijo transportnega voda Mojstrana – Hrušica. Napaka je
najdena in bo odpravljena v naslednjih dneh.
Na vprašanja članov odbora o delovanju kanalizacijskega sistema in številu priključenih, je g.
Bizjak pojasnil, da je nekaj stanovanjskih objektov v Kranjski Gori še vedno priključenih na
mešan sistem in je potrebno izvesti prevezave na fekalno kanalizacijo.
G. Zupančič je pohvalil poročila izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja varstva okolja.
Mnenja je, da izvajalci dobro opravljajo svoje delo, da je bila usmeritev Občinskega sveta v
preteklosti za lastno komunalno službo pravilna, izpostavil pa je nedelovanje inšpekcijskih služb.
G. Puš je povedal, da je organ medobčinske inšpekcijske službe ustanovljen, v letošnjem letu je
potrebno uskladiti občinske odloke s področja varovanja okolja s trenutno veljavno zakonodajo
in na novo napisati kazenske določbe, ki bodo podlaga za ukrepanje v primeru kršitev določb
odlokov.
Ga. Zupanova je predstavila delo podjetja Komunala Kranjska Gora d.o.o. v letu 2007. Podjetje
je poslovalo z minimalno izgubo, predvsem na račun prekinitve pogodbe s podjetjem Julijana
d.d..
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo je podal pozitivno mnenje k poročilom
izvajalcev javnih služb s področja varstva okolja.
Glede na to, da je bila obravnava Programa sanacije vodooskrbe v občini Kranjska Gora
opravljena na 7. seji odbora, dne 28.3.2008, razprave ni bilo. Ga. Zupanova je predstavila načrt
aktivnosti, ki jih izvaja podjetje Komunala Kranjska gora. G. Zupančič je ponovno izpostavil, naj
se vodohran v Gozd Martuljku ohrani, saj ga bomo v prihodnje potrebovali tudi za potrebe
požarne vode.
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje za izvedbo
kratkoročnih ukrepov za zagotovitev oskrbe s pitno vodo.

K TOČKI 3:
G. Zupančič je podal pripombo, da na občinskih parkiriščih na mestih za invalide ni verikalnih
oznak, pač pa le talne. Podal je pobudo, da se na vseh mestih za invalide izvedejo tudi vertikalne
označbe parkirnih mest.
Po razpravi o pomanjkanju eko-otokov na Dovjem in Mojstrani, je g. Knific je predlagal, naj
Komunala d.o.o. poda KS-jem predlog možnih lokacij, sveti KS-jev pa naj poskrbijo za
pridobitev (odkup) zemljišč.
(ZAPISNIK 8. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

G. Hlebanja je podal predlog naj se na pokopališču v Kranjski Gori pod zabojniki izvede
tlakovanje oz. asfaltiranje.
G. Hlebanja je postavil vprašanje ali se bodo sredstva komunalnega prispevka za hotel Špik
porabila na področju Gozd Martuljka, ali drugje.
Komunala Kranjska Gora bo poskrbela za podaljšan delovni čas zbirnega centra v poletnih
mesecih in objavo v občinskem glasilu.
Seja odbora je bila zaključena ob 16:20 uri.
Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik

(ZAPISNIK 8. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

