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SVET USTANOVITELJEV JAVNIH PODJETIJ 
SE JE SESTAL NA PRVI REDNI SEJI 

 
 
 
 

Ljubljana, 12. november 2014 – Danes ob 9.30 uri se je v Ljubljani na svoji prvi 
redni seji sestal Svet ustanoviteljev javnih podjetij v novi sestavi in za svojega 
predsednika izvolil župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, za 
njegovega namestnika pa župana občine Brezovica Metoda Ropreta. V Svet 
ustanoviteljev so z novim mandatom vstopili trije novi župani od sedmih in sicer 
župan občine Medvode Nejc Smole, župan občine Horjul Janko Prebil in župan 
občine Dol pri Ljubljani mag. Janez Tekavec.  
 
 
Po izvolitvi predsednika Sveta ustanoviteljev in njegovega namestnika so člani organa 

obravnavali Program ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2015, ki ga je pripravila družba 

Snaga Javno podjetje d.o.o. in Program oskrbe s pitno vodo 2015 ter Program oskrbe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015, ki ju je pripravila 

družba Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.. 

Program ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ljubljana je izdelan na osnovi 

Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov. Hkrati je to program zbiranja in prevoza 

odpadkov tudi za vse občine za katere podjetje Snaga izvaja dejavnost zbiranja in prevoza 

komunalnih odpadkov: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, 

Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice. Program oskrbe s pitno vodo je pripravljen v 

skladu s Odlokom o oskrbi s pitno vodo za Mestno občino Ljubljana in vsebinsko usklajen s 

25. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012), ki predpisuje vsebinske 

sklope programa oskrbe. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 

odpadne vode. Po priporočilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje se ti dokumenti obravnavajo 

v vseh občinah. Dokumenti podajajo splošen pregled o načinu izvajanja javnih služb. 

Člani Sveta ustanoviteljev so vse obravnavane programe sprejeli. 

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 


