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Zadeva: Odgovori na vprasanja - Janez Cerne - 27. seja MS MOK, 19.4.2017 

V prilogi yam posredujemo odgovore na dodatna vprasanja svetnika g. Janeza Gerneta, ki jih je podal 
na 27. seji Mestnega sveta Mestne obcine Kranj, 19.4.2017 in jih je pripravila Komunala Kranj, javno 
podjetje. 

S spostovanjem. 
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4000 Kranj 

ZADEVA: Odgovor na svetnisko vprasanje g. laneza Cerneta 

Stevilka: KPS/SK/ 
Kranj, 16. 5. 2017 

Zveza: 27. seja Sveta Mestne obcine Kranj, 19. 4. 2017, 12. tocka: Vprasal'lja, predlogi in pobude clanov sveta 

Spostovani, 

glede na podano zahtevo po dodatnih pojasnilih, izpostavljenih na 27. seji MOK posredujemo v nadaljevanju 
odgovore: 

1. »Svetnik Janez Cerne ni zadovoijen z odgovorom, ki ga je podala Komunala Klanj. Prosi za pisna dodatna 
pojasnila in sicer; koliko denatja bodo morali plaeati Romanu Steru, ki je bilodpu.scen. Zanima ga, ali gre 
dejansko za 70.000 eur. Ce so tako hude obtoibe in je bila Komunala prepricana v svoj prav pri odpustitvi, 
zakaj pri tem sporu niso vztrajali do konca?« 

Za sklenitev sodne poravnave z Romanom Sterom smo se odlocili zaradi zasledovanja nacela ekonomiCnosti. 
Ko je od odpovedi pogodbe 0 zaposlitvi minilo ze vee kot entlleto, sodisce se vedno ni zacelo izvajati dokaznega 
postopka, kar pomeni, da bi na pravnomocno odloCitev v sodnem postopku v najboljsem prlmeru eakali vsaj 
do druge polovice leta 2018. V tern casu bi nastali dodatni pravdni stroski, ce bi Roman Ster s tozbo uspel, pa 
tudi visoki stroskl iz naslova njegovega zahtevka. Roman Ster je po sodni poravnavi prejel 16 plac (33. placni 
razred podjetniske kolektivne pogodbe). 

Smo pa ze podali pOjasnilo, da v podjetju nismo namesto njega na novo zaposlili nobenega novega sodelavca, 
ampak smo preko notranje prerazporeditve dolocili novega vodjo, torej iz tega vidika niso nastali nikakrSni 
novi stroski. 

2. »Ravno tako ni zadovoijen z drugim delom odgovora, zato ponovno sprasuje. Kaj za Komunalo Kranj pomeni 
cenovno, da imajo pogodbo za obdelavo in odlaganje pri Recero Ljubijana in primetjava, kaj hi cenovno po
menilo ista, se pravi obdelava in odlaganje na Mali Meiakiji.« 

Pogodbeno razmerje s Snago javno podjetje d.o.o. je cenovno ugodnejse kot It preteklem obdobju, saj vklju
cuje odvoz iz lokacije na Zarici, medtem ko je pogodbeni odnos z JEKO -IN, javno komunalno podjetje, d.o.o. 
vkljuceval odvoz Iz Suhadol. 

Cenovna primerjava se lahko opravi zgolj na preteklo leto, saj s strani JEKO -IN, javno komunalno podjetje, 
d.o.o. nismo prejeli ponudbe, kljub temu, da smo jih k pripravi pozvali. Primerjava na lansko leto, pa je, kot 
ze zapisano, z odloeitvijo !iveta ustanoviteljev za RCERO Ljubljano (izvajalec Snaga javno podjetje d.o.o.) , 
ugodnejSa. 

Lep pozdrav. 

Reqistrlrano pri Okroznem sodiscu v KranJu 5 sklepom M. Srg 2000/2156 

Marko KocjanCic 
Direktor. 
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