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ZAPISNIK
9. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo, ki je bila v sredo 21.5.2008 ob 17. uri v sejni
sobi Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, v Kranjski Gori.

Navzoči: člani odbora: Vlasta Kotnik preds., Alojzij Hlebanja, Justin Mrak, Jože Zupančič in
Mirko Cuznar.
Odsoten: Blaž Knific-opravičeno.
Vabljeni: Henrika Zupan, Komunala Kranjska Gora d.o.o.

Za sejo je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje,
2. Obravnava gradiva za 16. sejo Občinskega sveta:
- Predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora
- Predlog določitve novih deležev na CČN Jesenice
3. Vprašanja, predlogi in pobude
Vabilu za sklic seje je bilo za člane odbora priloženo naslednje gradivo:
- zapisnik 8. seje odbora,
- gradivo za 16. sejo OS (za zunanje člane odbora)

K TOČKI 1:
Zapisnik 8. seje Odbora za komunalo in javno infrastrukturo je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 2:
Henrika Zupan je podala kratko obrazložitev predloga besedila Odloka o oskrbi s pitno vodo na
območju občine Kranjska Gora.
G. Zupančič je predlagal, da se člani odbora aktivno vključijo v pripravo občinskih predpisov že
pred prvo obravnavo. Strokovne službe občine posredujejo članom odbora ustrezno gradivo in
pojasnila v zvezi z vsebino aktov.

(ZAPISNIK 9. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

G zupančič je predlagal preučitev obveznosti izvajalcev vzdrževalnih in gradbenih del iz 32.
člena predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora, v primeru
poškodovanja vodovodnega sistema pri gradnji oz. obnovi cest in ulic. Preuči naj se, kako
obveznosti določajo državna podjetja s področja gospodarskih javnih služb (elektro, PTT).
Člani odbora so po razpravi sprejeli naslednje mnenje:
Odbor za komunalo in javno infrastrukturo daje pozitivno mnenje k predlogu Odloka o
oskrbi s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora – v prvi obravnavi.
G. Puš je predstavil predlog določitve novih deležev na CČN Jesenice, ki so se po delitveni
bilanci leta 1996 spremenili zaradi različnih vlaganj občin solastnic. Urejena lastniška razmerja
so pogoj za podpis pogodbe o upravljanju CČN.
V nadaljevanju je člane odbora seznanil s stanjem v zvezi z zemljišči na katerih stoji CČN
Jesenice. Del objekta CČN Jesenice namreč stoji na zemljišču s parc.št. 2632/3 k.o. Jesenice, del
pa na zemljišču parc. št. 397/15 k.o. Koroška Bela. V poslovnih knjigah se vodi le del zemljišča
s parc. št. 397/15 k.o. Koroška Bela. Občina Jesenice je zemljišče s parc. št. 2632/3 k.o. Jesenice
in večino zemljišča s parc. št. 397/15 k.o. Koroška Bela kupila kasneje. Glede na ugotovitve bo
potrebno, da se občine solastnice objektov CČN Jesenice, s posebno pogodbo, dogovorijo tudi za
solastniške deleže na navedenih zemljiščih. Pogodba bo podlaga za vpis solastnine v zemljiško
knjigo oziroma drugih stvarnih pravic.
Člani odbora so, glede na zgoraj navedeno, podali naslednji predlog:
Solastnice objektov CČN in pripadajočega zemljišča k tem objektom naj se s posebno
pogodbo medsebojno dogovorijo o deležih solastnine na vseh objektih in pripadajočem
zemljišču k tem objektom. Na podlagi pogodbe naj se izvede zemljiškoknjižni vpis
solastnine v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah.

K TOČKI 3:
Člani odbora so na predlog predsednice ge. Vlaste Kotnik soglasno sprejeli naslednji sklep:
V primeru odsotnosti predsednice Odbora za komunalo in javno infrastrukturo ge. Vlaste
Kotnik, vodi seje odbora g. Jože Zupančič.
V nadaljevanju so člani odbora postavili ge. Henriki Zupan naslednja vprašanja:
Ga. Kotnik: ali je na otroška igrišča dovoljeno voditi pse?
Psov na otroška igrišča ni dovoljeno voditi. Obveznosti lastnikov in vodnikov živali predpisuje
Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora.
G. Zupančič je podal predlog naj se »jazbice« na reki Savi zasujejo z gradbenim materialom.
Občina naj pošlje pobudo na MOP - ARSO.
Ga. Kotnik je podala pobudo naj občina pošlje na ARSO dopis za ureditev vodotoka Bistrica v
Mojstrani, saj lahko nanešeno drevje resno ogrozi Mojstrano v primeru obilnih padavin.
G. Cuznar je predlagal naj se v Jasni postavijo dodatni kontejnerji na EKO otokih.

(ZAPISNIK 9. SEJE odbora za komunalo 2008.doc)

G. Mrak: Ali bo povrnjena škoda občanom, ki je nastala zaradi pluženja snega? Škoda je
evidentirana in bo v upravičenih primerih, v dogovoru z občani, povrnjena.
G. Mrak: ali se opravljajo redni pregledi hidrantnega omrežja? Komunala Kranjska Gora
opravlja preglede v sodelovanju z Gasilsko zvezo na dve leti.
Ga. Zupanova je člane odbora seznanila z aktivnostmi pri gradnji vodovodnega sistema v
Kranjski Gori in stanjem na področju pridobivanja tehnične dokumentacije (vrtina Lek vodohran Alpina, povezovalni vod Log, vodohran »Železnica«.

Seja odbora je bila zaključena ob 19:00 uri.

Zapisal:
mag. Rajko Puš
Predsednica odbora za komunalo
in javno infrastrukturo:
Vlasta Kotnik
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