
 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH 
JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega 
področja organa: 

https://www.komunala-sevnica.si/dejavnosti.html 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot in 
kontakti: 

https://www.komunala-sevnica.si/kontakti.html 
 
 

Organigram organa: Organigram Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica: 
 
https://www.komunala-
sevnica.si/images/Organigram_podjetja.pdf 
 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva) 

Seznam vseh drugih 
organov s področja 
dela:  

/ 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za 
posredovanje informacij 
Pristojna oseba:  

Tatjana Šeško Vidmar, vodja službe za splošne in 
kadrovske zadeve, tel. št. 07 81 64 700, el. naslov 
tatjana.sesko@komunala-sevnica.si 
 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih 
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, 
lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi: http://www.uradni-list.si/ 

 

Predpisi lokalnih https://www.obcina-sevnica.si/informacije/obcinski-
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Katalog je dostopen na spletnem 
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skupnosti: predpisi/okolje-in-prostor 
 

Predpisi EU: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma 
lokalnega registra predpisov) 
Predlog predpisov: / 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih 
sklopih 
Seznam strateških in 
programskih 
dokumentov: 

/ 
 
 
 
 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih 
vodi organ: 

1. PROJEKTNI POGOJI in MNENJA 
- izdaja projektnih pogojev in mnenj k projektnim rešitvam,  
- izdaja mnenj za priključitev v skladu s predpisi, ki urejajo    
   graditev objektov,  
- izdaja smernic za načrtovanje predvidene prostorske 
ureditve,  
- izdaja mnenj k predlogom prostorskih aktov v skladu s  
   predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje,  
- izdaja mnenj za vse posege v prostor, kjer poteka javni    
  vodovod ali javna kanalizacija 
 
2. JAVNO NAROČANJE PO ZJN-3: 
- portal javnih naročil 

- javna naročila Komunale d.o.o. Sevnica 

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc:  Kataster javnega vodovoda: evidence o primarnih in sekundarnih 
vodih ter priključkih na javni vodovod,  

 Kataster javne kanalizacije: evidence o primarnih in sekundarnih 
vodih ter priključkih na javno kanalizacijo, evidenca vgrajenih 
MKČN  

 Evidenca grobnih mest na pokopališčih 

Evidenca svetlobnih drogov na vodih javne razsvetljave 
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2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: / 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega 
značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 
Sklopi informacij – 
sledijo razčlenjenemu 
opisu delovnega 
področja organa: 

- sporočila za javnost (dosegljive na spletni strani    
podjetja)  

-    obvestila na zadnji strani računov za komunalne 
storitve  

-    letaki, obvestila, plakati v zvezi z okoljskimi temami 

-    elektronski obrazci na spletni strani podjetja 

 

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ 
JAVNEGA       ZNAČAJA 

Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so 
dostopne na spletu www.komunala-sevnica.si . 

 Informacije javnega značaja, ki niso javno objavljene, 
lahko prosilci pridobijo na osnovi pisne vloge, ki jo 
posredujejo na sedež podjetja na naslovu Javno 
podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, NHM 17, 8290 
Sevnica ali na elektronski naslov 
komunala.sevnica@siol.net.   

Če želi prosilec vpogled v zahtevano informacijo javnega 
značaja, mu v času uradnih ur (od ponedeljka do 
petka od 7:00 do 14:00) ali v predhodno 
dogovorjenem času omogočimo vpogled v naših 
prostorih.  

Prosilcu se omogoči vpogled v zahtevano informacijo v 
primernem prostoru in se mu za to da na voljo dovolj 
časa.  

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA 

Seznam najpogosteje zahtevanih 
informacij oziroma tematskih sklopov 
(samodejno osnovan seznam, ki ga 
določa povpraševanje po posamezni 
informaciji): 

Najpogosteje zahtevane informacije so 
zbrane na spletni strani: 

https://www.komunala-sevnica.si/ 
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