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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:

KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o.
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

Matična številka:

5067731

Identifikacijska številka za DDV:

SI72495421

Šifra dejavnosti:

36. 000

IBAN:

SI56 0700 0000 0464 429

Leto ustanovitve:

1990

Velikost podjetja:

Srednje

Telefon:

04 28 11 300

Telefaks:

04 28 11 301

Elektronska pošta:

info@komunala-kranj.si

Spletna stran:

http://www.komunala-kranj.si

Odgovorna uradna oseba:

Direktor Marko Kocjančič

Datum prve objave kataloga:

27. 12. 2004

Datum zadnje objave kataloga:

11. 12. 2015

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.komunala-kranj.si

Druge oblike kataloga
V tiskani obliki katalog naročite preko elektronske
V tiskani obliki

pošte info@komunala-kranj.si ali pisno na naslov
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica
Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.komunala-kranj.si.

Na elektronskem mediju

Naročite ga lahko tudi na zgoščenki, in sicer preko
naslova info@komunala-kranj.si ali pisno na
naslov Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA
2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja
Ustanovitelji javnega podjetja
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin Cerklje na
Gorenjskem (v nadaljevanju Občina Cerklje), Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z naslednjimi deleži kapitala:
Mestna občina Kranj 64,79%, Občina Šenčur 9,49%, Občina Cerklje 7,30%, Občina Medvode 7,00%, Občina Naklo
5,77%, Občina Preddvor 4,21% in Občina Jezersko 1,44%.
Dejavnosti javnega podjetja
Glavne dejavnosti podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj
ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Medvode, Jezersko; odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini
Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Jezersko; ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter občinah
Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko.
Poleg naštetih dejavnosti podjetje izvaja še izbirne gospodarske javne službe. Na območju Mestne občine Kranj izvajamo
vzdrževanje občinskih cest, javno snago in čiščenje javnih površin, pogrebno in pokopališko dejavnost, upravljanje
mestne tržnice v Kranju, odstranitev vozil ter upravljanje parkirišč. Na območju občine Naklo vzdržujemo občinske
ceste.
Javno podjetje izvaja v obliki javnih pooblastil tudi naloge v zvezi z dejavnostmi, ki jih opravlja ali v zvezi s sredstvi, ki
jih ima v upravljanju ali s katerimi razpolaga, predvsem pa:
-

izdaja soglasja in dovoljenja za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter na čistilno
napravo in na druge komunalne objekte in naprave, določa pogoje in izdaja soglasja k dovoljenjem za posege v
prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo;

-

izdaja smernic za pripravo OPPN, projektnih pogojev in soglasja k projektni dokumentaciji za področje ravnanja
z odpadki.

Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti
Dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb se izvajajo skladno z občinskimi odloki in ostalimi državnimi zakoni in
predpisi.
Kratek opis dejavnosti
OSKRBA S PITNO VODO:
Obvezna gospodarska javna služba oskrbe s pitno vodo obsega upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in
napravami, intervencijsko in redno vzdrževanje vodovodnega omrežja, zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode,
izvajanje redne menjave vodomerov, vzdrževanje in obnavljanje hišnih priključkov, izvajanje daljinskega nadzora
vodovodnega omrežja in objektov, izdaja projektnih pogojev in soglasij, vodenje katastra, izvajanje vodovodnih storitev
za trg, osebno obveščanje po e-pošti in/ali SMS sporočilih.
Dejavnost izvajamo na območju Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD
Dejavnost izvajanja obvezne gospodarske javne službe vključuje upravljanje z napravami in objekti javne kanalizacije,
upravljanje Centralne čistilne naprave Kranj (v lasti Mestne občine Kranj, na napravi se čistijo odpadne vode Mestne
občine Kranj ter občin Šenčur in Naklo in obdelujejo se gošče iz greznic in mulji malih komunalnih čistilnih naprav iz
območja vseh občin, v katerih smo izvajalci gospodarske javne službe) ter čistilnih naprav Golnik (v lasti Mestne občine
Kranj), Lipce v Češnjevku (v lasti občine Cerklje), Bašelj in Preddvor (v lasti občine Preddvor) ter Jezersko (v lasti občine
Jezersko).

Izvajamo redno sistematično praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat v treh letih v
skladu s predpisi.
Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih vod izvajamo na območju Mestne občine Kranj ter občin
Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko.
RAVNANJE Z ODPADKI
Obvezna gospodarska javna služba ravnanja z odpadki obsega ločeno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov
opremljenih z zabojniki za zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink, zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov,
zbiranja kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ločeno zbiranje mešanih in bioloških odpadkov ter odpadne
embalaže po sistemu od vrat do vrat, odvoz komunalnih odpadkov, manipulacijo pred odvozom na druga odlagališča,
upravljanje

z

odlagališčem

odpadkov

Tenetiše

v

zapiranju,

preprečevanje

nastajanja

odpadkov

z

okoljskim

izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti.
Storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov neposredno izvaja javno podjetje Komunala Kranj. Podjetja za
prevzem, obdelavo, odlaganje preostankov obdelave ali odstranjevanje odpadkov so izbrana v postopkih javnih naročil.
V sistem ravnanja z odpadki so se dolžni vključiti vsi občani oziroma uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih
in industrijskih objektov na območju posamezne občine, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali
začasno prebivališče oziroma sedež.
Dejavnost ravnanja z odpadki izvajamo na območju Mestne občine Kranj ter občin Naklo, Cerklje, Preddvor, Šenčur in
Jezersko.
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST
V okviru dejavnosti nudimo pogrebne in pokopališke storitve. Pokopališke storitve nudimo na mestnem pokopališču
Kranj in na pokopališču Bitnje, medtem ko pogrebne storitve opravljamo na celotnem območju občin ustanoviteljic
podjetja.
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
Vzdrževanje občinskih cest vključuje dejavnost letnega in zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest v Mestni občini
Kranj (urejanje glavnih lokalnih in mestnih cest, zagotavljanje prevoznosti cest in varnega prometa) ter letno
vzdrževanje v občini Naklo.
JAVNA SNAGA
Dejavnost opravljamo na območju Mestne občine Kranj. Vključeno je čiščenje javnih površin (ulic, cest, trgov, pločnikov,
parkirišč, stopnišč in drugih javnih površin).
UPRAVLJANJE S TRŽNICO
V Mestni občini Kranj upravljamo z mestno tržnico.
ODSTRANITEV VOZIL
V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj je kot izbirna gospodarska javna služba
določena tudi dejavnost »odstranitev vozil«. Mestna občina Kranj je v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa ter
Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj izbirno gospodarsko javno službo »odstranitev
vozil« prenesla na izvajalca rednega vzdrževanja cest Komunalo Kranj oz. njenega pogodbenika, ki je registriran za
opravljanje te dejavnosti.
UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ
Na območju Mestne občine Kranj upravljamo in vzdržujemo javna parkirišča.

Organigram organa

2.b. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Uradni osebi, pristojni za posredovanje informacij javnega
značaja sta, Marko Kocjančič (telefonska številka: 04/28 11
312, sedež podjetja, e-naslov: mkocjancic@komunala-kranj.si)
Pristojni osebi

in Klara Škrabec, predstavnica za stike z javnostjo (telefonska
številka:
kranj.si).

04/28

11

340,

e-naslov:

kskrabec@komunala-

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja smo
pripravili katalog informacij javnega značaja. S tem smo omogočili prost dostop do informacij javnega značaja, s
katerimi razpolagamo kot izvajalci javnih služb. Zagotavljamo odprtost delovanja in omogočamo uresničevanje pravic
posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja. Prizadevamo si doseči čim večjo obveščenost
javnosti o našem delovanju. Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa (v našem
primeru od izvajalca javnih služb), nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali
dokumentiranega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb.
Prednost se daje objavi v elektronski obliki, ki jo lahko uporabnik na prijazen način natisne.
Prosilcem na podlagi ustne ali pisne zahteve omogočimo dostop do informacij javnega značaja.
Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbe o višini stroškov posredovanja informacij javnega
značaja je izdelan tudi stroškovnik, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške

za posredovanje prepisa,

fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije. Cenik je objavljen na spletni strani www.komunala-kranj.si.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
-

-

Analize pitne vode
o

Poročila o fizikalno kemijskem preskusu pitne vode

o

Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode

Izjava o zdravstveni ustreznosti pitne vode

Marko Kocjančič
direktor

