KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv:

Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

Krajši naziv:

KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

Sedež zavoda:

Bazoviška cesta 6, SI-6210 Sežana

Telefon:

+386 5 7311 660

Fax:

+386 5 7311 650

E-mail:

info@kraski-vodovod.si

Spletna stran:

www.kraski-vodovod.si

Odgovorna oseba:

direktor Primož Turšič, univ. dipl. inž. grad.

Matična številka:

5072999000

Davčna številka:

SI89997271

TRR:

IBAN SI56 1010 0002 9191 951 (Banka Intesa Sanpaolo d.d)

Leto ustanovitve:

2008

Velikost podjetja:

Majhno

Katalog je dostopen na:

www.kraski-vodovod.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu javnega podjetja, v tajništvu

Datum zadnje spremembe
kataloga:

19.09.2018

Odlok:

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o

Popravek odloka:

Popravek Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.

2. Splošni podatki o podjetju in informacija javnega značaja s katerimi razpolaga
2.1. Ustanovitelji podjetja
Javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o. je v 100 % lasti občin. Lastniki javnega podjetja so Občina Komen
deležu (14,99%), Občina Sežana (49,68%), Občina Divača (15,99%), Občina Hrpelje-Kozina (17,17%) in Občina
Miren–Kostanjevica ( 2,17%).

2.2. Kratek opis delovnega področja
Javno podjetje izvaja obvezno gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda na območju Občin Komen, Sežana, Divača in Hrpelje – Kozina in delu območja
Krasa, ki leži v občini Miren – Kostanjevica. Poleg tega javno podjetje opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni
za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti oziroma, ki pripomorejo k izvajanju gospodarske javne službe, ne
pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.

Javno podjetje prednostno opravlja tiste dejavnosti, ki so z odloki ustanoviteljic in drugimi splošnimi akti, ki urejajo
posamezno gospodarsko javno službo, opredeljene kot javna služba, in ima, kolikor ni z zakonom drugače določeno,
naslednja javna pooblastila:
- upravljanje vodovodne in kanalizacijske infrastrukture,
- določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor,
- izdajanje predpisanih dovoljenj in določanje povračil uporabnikov za priključitev na infrastrukturne
objekte, ki jih upravlja,
- vodi kataster omrežij in naprav, ki jih ima v upravljanju, ob uporabi veljavnih standardov,
- prevzema v upravljanje in vzdržuje novozgrajene ali obnovljene objekte in naprave vodovodne in
kanalizacijske infrastrukture.
Javno podjetje izvaja tudi druga javna pooblastila, ki so mu dana s predpisi, ki jih sprejmejo pristojni organi
ustanoviteljic.
Javnemu podjetju se poveri še izvajanje naslednjih strokovno tehničnih in razvojnih nalog:
- razvoj, načrtovanje in pospeševanje javne službe s področja oskrbe s pitno vodo in odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje gospodarske
javne službe oskrba s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- po pooblastilu ustanoviteljic izvaja in vodi rekonstrukcijska in investicijska dela javnega vodovodnega omrežja.

2.3. Kratek opis dejavnosti, ki jih opravlja javno podjetje Kraški vodovod Sežana d.o.o.
Zaradi novoustanovljenih občin (Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Sežana) se je v letu 2008 sprejel nov Odlok o
ustanovitvi podjetja Kraški vodovod Sežana) Podjetje ima sicer že dolgo zgodovino, kar pa v tej priliki ne bomo
opisovali. Odlok so sprejeli občinski sveti petih občin, ki so tudi solastnice premoženja, s katerim javno podjetje
(v nadaljevanju: JP) gospodari, oz. z njim upravlja in vzdržuje.
Medsebojni upravljavski odnos občin ustanoviteljic in poslovno politiko, financiranje dejavnosti podjetja, pravice
obveznosti in odgovornosti javnega podjetja v pravnem prometu podjetja, odločitve glede dobička in pokrivanja
morebitne izgube ter drugo podrobno ureja Družbena pogodba v obliki Notarskega zapisa in medsebojno
podpisane pogodbe med Kraškim vodovodom Sežana in posamezno občino, ki urejajo pogodbene odnose o
najemu, uporabi in vzdrževanju skupne javne infrastrukture in posebej občinske infrastrukture, za izvajanje
obveznih občinskih javnih gospodarskih služb varstva okolja.
Podjetje ima dva nivoja upravljanja: Občinski sveti posameznih občin in Svet ustanoviteljic (sestavljajo ga župani
vseh petih občin). Organi javnega podjetja so: skupščina, nadzorni svet in direktor.
Kraški vodovod Sežana (v nadaljevanju: KVS) se kot javno podjetje ukvarja z obvezno občinsko gospodarsko javno
službo oskrbe s pitno vodo v vseh petih občinah (v občini Miren-Kostanjevica samo na Kraškem delu občine) in z
obvezno občinsko gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (razen
za Občino Miren-Kostanjevica; za Občino Sežana KVS opravlja samo odvajanje komunalne odpadne in padavinske
vode). Poleg teh dveh temeljnih dejavnosti so se v Družbeni pogodbi občine dogovorile, da se sme podjetje
ukvarjati tudi s tržno dejavnostjo in sicer z montažo in inštalacijami pri izgradnji vodovodov in izvedbi vseh
stavbnih inštalacijskih del, razen elektrike. Podjetje se s svojimi strokovnjaki vključuje tudi v vrsto domačih in
čezmejnih raziskovalnih projektov, v katerih se opravljajo študije in raziskave, ki obravnavajo kraški podzemni
vodni režim in možno gradnjo in čezmejne povezave vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
Obvezna občinska gospodarska služba oskrbe s pitno vodo se na podjetju odvija v Sektorju oskrbe s pitno vodo.
V sektorju so zaposleni zadolženi za organizacijo urejene distribucije pitne vode in vzdrževanja vodovodnega
sistema. Vseh pet občin ustanoviteljic ima v solastništvu skupni transportni vodovodni sistem, iz katerega se z
vodo napajajo vodovodni sistemi, ki so v lasti posamezne občine. Ta nosilni vodovodni sistem se sestoji iz
črpališča (treh črpalnih vodnjakov) v Klaričih pri Brestovici (v občini Komen), transportnega vodovoda, z
vodohrani in drugo infrastrukturo, od črpališča do Rodika (Občina Hrpelje-Kozina) in iz vodarne na Selih na Krasu
(Občina Miren-Kostanjevica), kjer se surovo vodo mehanično prečisti (filtrira) in dezinficira. S temi postopki se iz
načrpane vode odstrani trde delce, ki povzročajo motnost in s kloriranjem odstrani (zmanjša na dopustno raven)
mikroorganizme. Tako obdelana voda postane pitna in v času potovanja po ceveh varna pred zunanjimi
okužbami. Pomembni deli skupnega transportnega vodovoda so vodni rezervoarji –vodohrani, ki so potrebni
zaradi več razlogov.
Kraški vodovod Sežana ima v upravljanju tudi nekatera druga vodna zajetja in črpališča, ki so lokalnega značaja
in napajajo običajno le nekaj naselij v posameznih občinah.

Podobno enako deluje tudi Sektor odvajanja komunalnih odpadnih vod. V glavnem so zaposleni v tem sektorju
dolžni ustrezno vzdrževati in upravljati s kanalizacijskem omrežjem in preverjati ustreznost delovanja komunalnih
čistilnih naprav. Zakonodaja je glede te službe še posebej zahtevna, saj v primeru onesnaženja s fekalnimi vodami
lahko pride do večje naravne nesreče in v skrajnih primerih tudi do človeških žrtev. Obvezna gospodarska služba
zajema tudi praznjenje in odvoz grezničnih odplak na čistilne naprave.
V podjetju je zelo aktivna Enota Montaža in vzdrževanje inštalacij, ki večino del opravlja v tržnem pridobitniškem segmentu. Zaposleni so večinoma izkušeni vodoinštalaterji, zato glavnina del predstavljajo
montaže novih cevovodov, pa tudi izdelave vodovodnih stavbnih instalacij, izvedbo ogrevanja ali ohlajevanja s
klimatskimi napravami, najmanj pa se ukvarjajo s prezračevanjem prostorov. V primeru potreb se za izvedbo del
poiščejo tudi zunanje sodelavce. Enota je zelo operativna, zato beleži vsako leto dobre poslovne rezultate in tudi
sorazmerno velike dobičke. V nekaterih posebnih primerih zaposleni v enoti priskočijo v pomoč obema
sektorjema, lahko pa enoti ponudijo pomoč tudi zaposleni v sektorju vodooskrbe.
Prav na koncu naj omenimo še Tehnično službo podjetja, v kateri so zaposleni zadolženi za vodenje več različnih
tehničnih postopkov, ki pripomorejo k pocenitvam nabavljenega materiala, energije in zunanjih storitev, za
projektiranje in razvoj, za racionalizacije organizacije dela v sektorjih in za pripravo dela za enoto, za izvedbe
razpisov, za uvedbe novih tehnologij, za vzdrževanje nepremičnega in premičnega lastništva podjetja in pa za
sodelovanju v raznih projektih in mednarodnih raziskovalnih nalogah. Seveda je vsak od zaposlenih v Tehničnem
sektorju zadolžen za več prej navedenih aktivnosti, potreba po njihovem delu pa je merljiva skozi velikost
prihranjenih stroškov in/ali po ustvarjenem prihodku podjetju iz naslova dobljenih plačil za sodelovanja v raznih
domačih in EU projektih.

ORGANIGRAM
2.4. Zakonodaja (seznam zakonskih, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti s
področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra), ki urejajo področje dela
javnega podjetja

OBČINSKI PREDPISI
Občina Divača
Program odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode

okt. 2014

Program

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Divača

11.02.1997

URADNE OBJAVE PRIMORSKE
NOVICE ŠT. 5/97

Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih voda

30.12.2002

ul rs 118/2002

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o.

05.02.2008

Ul RS 13/2008

Pogodba o prenosu gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

30.06.2007

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Divača

24.12.2009

Občina Hrpelje-Kozina

ul rs 107/2009

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini
Hrpelje-Kozina

21.5.2002

UL RS 44/2002

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o.

05.02.2008

Ul RS 13/2008

Pogodba o prenosu gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

30.06.2007

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Hrpelje - Kozina

16. 10. 2009

UL RS 81/2009

Program odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode

okt. 2012

Program

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Komen

24.10.2000

Ul RS 98/2000

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o.

05.02.2008

Ul RS 13/2008

Pogodba o prenosu gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

30.06.2007

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode v Občini Komen

30.3.2010

UL RS 26/2010

Program odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode

okt. 2014

Program

Odlok o gospodarskih javnih službah v občini
Sežana

30.10.1998

UL RS 73/1998

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
gospodarskih javnih službah v občini Sežana

10.11.2000

UL RS 102/2000

Odlok o javni kanalizaciji v občini Sežana

11.10.2000

UL RS 56/1996

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni
kanalizaciji v občini Sežana

06.04.2001

UL RS 25/2001

13.12.2001

UL RS 101/2001

07.06.2002

UL RS 50/2002

25.07.2002

UL RS 65/2002

Občina Komen

Občina Sežana

Sklep o odvajanju komunalnih in padavinskih voda

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o.

05.02.2008

Pogodba o prenosu gospodarske javne službe
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda

30.06.2007

UL RS 13/2008

DRŽAVNI PREDPISI
Zakon o varstvu okolja
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/
Zakon o prostorskem načrtovanju
Zakon o geodetski dejavnosti
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
Uredba o odpadkih
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Področni predpisi industrijska odpadna voda (specifičnimi predpisi):






























tekstilna industrija
usnjarska industrija
proizvodnja kovinskih izdelkov
kloralkalna elektroliza
proizvodnja stekla
reja domačih živali
proizvodnja olja in maščob
emisije v povezavi z motornimi vozili
zdravstvena dejavnost
kafilerije in klavnice
proizvodnja celuloze in papirja z integrirano proizvodnjo
proizvodnja papirja
proizvodnja fitofarmacevtskih sredstev
emisije živega srebra
emisije kadmija
emisije halogeniranih ogljikovodikov
proizvodnja hrane in krme
proizvodnja brezalkoholnih in alkoholnih pijač
proizvodnja premoga
priprava vode
proizvodnja pare in hladilne vode
emisije, ki nastajajo z dimnimi plini
proizvodnja perboratov
proizvodnja barvnih kovin
livarne in kovačije sive litine, zlitin z železom in jeklom
proizvodnja železa in jekla
sežig odpadkov
izcedne vode iz odlagališč
proizvodnja titanovega dioksida






proizvodnja in predelava azbesta
pralnice tekstilij in kemične čistilnice
emisije padavinskih vod z javnih cest
proizvodnja farmacevtskih izdelkov in učinkovin.
________________________________
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Pravilnik o pitni vodi
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili
_________________________________
Zakon o javnih financah
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o varstvu potrošnikov
Zakon o izvršbi in zavarovanju
Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev –
ZJNVETPS
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
_____________________________
Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
Pravilnik o projektni dokumentaciji
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
Obligacijski zakonik

2.5. Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
direktor
Primož Turšič, univ. dipl. inž. gradb.
05 73 11 660,
05 73 11 650
primoz.tursic@kraski-vodovod.si

Vodja finančno računovodske službe
Petra Gombač
05 73 11 662
petra.gombac@kraski-vodovod.si

3. Opis načina dostopa do posameznih informacij
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.
V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 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 tudi 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.
Prosilci zahtevo za dostop do informacije javnega značaja naslovite pisno na naslov javnega podjetja Kraški
vodovod Sežana d.o.o., ali osebno na tajništvo podjetja v času uradnih ur. Lahko pa posredujete tudi elektronsko
sporočilo na naslov info@kraski-vodovod.si .

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je stroškovnik skladen z Uredba o višini stroškov

posredovanja informacij javnega značaja, na podlagi katerega zaračunavamo materialne stroške za posredovanje
prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije.

4. Najpogosteje zahtevane in formacije javnega značaja
-

Izjava o ustreznosti pitne vode
Podatki o katastru (vodovod, kanalizacija)

5. Informacije javnega značaja
-

ZDIJZ – 11. odstavek
ZDIJZ – 12. odstavek
Evidence o oddaji javnih naročil nad 10.000 EUR:
EVIDENCA O ODDAJI EVIDENČNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR ZA LETO 2016
EVIDENCA O ODDAJI EVIDENČNIH NAROČIL NAD 10.000 EUR ZA LETO 2017

