
Cilji dela Komunale Sevnica so vseskozi usmerjeni v korektno in ob-

čanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, 

med katerimi so oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje 

odpadnih voda, pogrebna in pokopališka dejavnost, ureja-

nje javnih površin ter upravljanje in vzdrževanje občinskih 

cest. Dodano vrednost obveznim službam združujemo v nazivu 

tržna dejavnost. Gre za podporo dejavnostim javnih služb, pred-

vsem v fazi projektiranja, gradnje in nadzora. 

V letu 2017 je Komunala d.o.o. Sevnica poslovala s celotnim dobič-

kom po obdavčitvi v višini 47.856 evrov. Čisti prihodki od prodaje, 

prihodki gospodarskih javnih služb (GJS) in prihodki drugih tržnih 

dejavnosti so se glede na plan za leto 2017 kumulativno poveča-

li za 24 % oziroma za 1.017.473 evrov, od tega prihodki GJS za 11 % 

(373.080 evrov) in prihodki drugih dejavnosti komunalnega znača-

ja za 69 % (644.393 evrov). Povečan delež prihodkov je bil v glav-

nini realiziran na področju tržne dejavnosti. Je predvsem posledi-

ca odločitev lastnika, Občine Sevnica, da omogoči realizacijo večjih 

projektov in vodenje investicij na komunalnem področju. Dobiček 

je naložba v investicije za zagotovitev vse večje konkurenčnosti.

PIJMO VODO IZ PIPE 
slogan Komunalne zbornice Slovenije

Vodooskrba je dejavnost, ki je bila temelj nastanka podjetja Komu-

nala Sevnica. Naloge dela na tem področju so jasno zapisane v do-

kumentih HACCP, izdelanih za vsak posamezen javni vodovodni sis-

tem v upravljanju in za tiste, ki jih nadziramo kot odgovorne osebe. 

Oskrba z vodo je dejavnost, ki zahteva veliko mero odgovor-

nosti. Da zdravstveno neoporečna voda priteče iz pipe vsakokrat, 

ko jo uporabnik potrebuje, je potrebno opraviti veliko aktivnosti, od 

vsakodnevnega vzdrževanja do investicijskih posegov. 

Opravljene analize so razveseljujoče, saj so bili vsi rezultati v okvi-

ru notranjega nadzora in državnega monitoringa na sistemih pod 

upravljanjem in nadzorom Komunale Sevnica ustrezni. Zaradi sušne 

jeseni leta 2016 in mile zime na prehodu v leto 2017 je bilo sooča-

nje s težavami manjše izdatnosti vodnih virov, predvsem tistih dre-

nažnih, v letu 2017 bolj izrazito. Pa vendar nam je z več vodnimi viri 

in pred leti izvedenimi investicijami v medsebojne povezave vod-

nih virov uspelo zagotavljati kontinuirano in nemoteno vodooskrbo.

VRNIMO REKI OČIŠČENO VODO

Zanesljivo so v preteklem letu delovala tudi kanalizacijska omrež-

ja s pripadajočimi objekti, med njimi črpališča, razbremenilniki in 

zadrževalni bazeni. Seštevek danih pretočnih kapacitet kanalizacij-

skih vodov in intenzivnost poletnih kratkotrajnih nalivov nikjer nis-

ta povzročila prelivanja vode iz kanalizacijskih sistemov, kar bi sicer 

lahko povzročilo škodo na posameznih podkletenih objektih. V teku 

je načrtovanje novih in obnova obstoječih kanalizacijskih sistemov 

v Sevnici, na Blanci, v Krmelju in Loki pri Zidanem Mostu. Za prečr-

pavanje fekalnih in meteornih voda, tudi tistih s povratno dobo 10, 

25, 50 in več let, je v pripravljenosti redno vzdrževanih in servisira-

nih več deset črpalk. O ustreznosti delovanja čistilnih naprav so po-

kazatelj ustrezni izmerjeni rezultati čiščenja. 

Eden pomembnejših projektov leta 2017 je bila rekonstrukcija čis-
tilne naprave Impoljca, ki jo je Komunala Sevnica izvedla kot pri-
javljeni najugodnejši ponudnik javnega razpisa. Čistilna naprava s 

kapaciteto 500 PE je bila konec leta predana v poskusno obratova-

nje. Prve meritve kažejo na učinkovito čiščenje v mejah zakonsko 

določenih parametrov za komunalno odpadno vodo, kar pomeni, 

da reka Sava postaja še čistejša.
 

OD NEKDANJIH 100 % ODLOŽENIH ODPADKOV 
DANES LE ŠE 3,7 %

Odpadkom in odgovornem ravnanju z njimi so več pozornos-

ti namenili v koledarju za leto 2018, ki so ga prejela vsa gospodinj-

stva. Ozaveščanje in podajanje informacij je stalna naloga in je na-

menjena vsem generacijam, tudi zato se nam zdi tovrsten pristop 

dober in poučen. Vsi smo namreč povzročitelji odpadkov in s tem 

odgovorni za zbiranje in ustrezno predajo. 

Če smo leta 2003 odložili vse nastale odpadke, smo jih v lanskem 

letu odložili le še 3,7 %. Razlog ni samo prilagajanje zakonodajnim 

okvirom, je tudi plod odločitev Občine Sevnica in občinskega sve-

ta o najprimernejšem konceptu nadaljnjega plasiranja mešanih ko-

munalnih odpadkov. Zbirni center na Savski cesti je razširjen na ka-

tastrske meje javnega dobra in s podaljšanim časom obratovanja 

omogoča uporabnikom sprejem kosovnih, ločeno zbranih in ne-

varnih odpadkov.
 

NOVOSTI NA PODROČJU POGREBNE  
IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

Naše delo in dejavnosti se dotikajo vsakega občana na različnih se-

gmentih. Tudi v tistem najbolj osebnem in občutljivem. Pogrebno 

in pokopališko dejavnost Komunala Sevnica izvaja v krajevnih 

skupnostih na levem bregu Save in v Boštanju, pri čemer se zave-

damo spoštovanja do krajevno običajnih načinov izvajanja poko-

pov in obreda. 

Obseg nalog se z uveljavitvijo Zakona o pogrebni in pokopališki 

dejavnosti postopoma veča. Za prihodnje zagotavljanje 24-urne 

dežurne službe in nadaljnje izvajanje pogrebne dejavnosti je bilo 

potrebno izvesti aktivnosti pridobitve dovoljenja za opravljanje de-

javnosti. Predvsem za ureditev novega ločenega prostora za ureja-

nje pokojnikov v mrliški vežici Sevnica je bilo potrebno zagotoviti 

investicijska sredstva.

UREJENOST CEST IN JAVNIH POVRŠIN:  
POGOJ MOBILNOSTI IN UGODJA

Naloge rednega vzdrževanja zelenih in sivih javnih površin 

vestno in z občutkom urejenosti upravljajo zaposleni v enoti za ure-

janje javnih površin, ki se je razvila v zelo dobro organizirano enoto. 

Zaposleni v mestu in po posameznih krajevnih skupnostih s skrb-

jo za čistočo in urejanjem javnih in zelenih površin skrbijo za dobro 

počutje tako občanov kot tudi obiskovalcev.

Na podlagi Odloka o vzdrževanju občinskih cest v občini Sevnica je 

Komunala Sevnica kot občinsko podjetje v 100 % lasti Občine Sev-

nica postalo izvajalec rednega vzdrževanja 247 kilometrov 

občinskih lokalnih cest na celotnem območju razgibane in 

prostrane občine. Dela na lokalnih cestah so v letu 2017 obsega-

la naloge rednega in investicijskega vzdrževanja. V lastni režiji in de-

loma s podizvajalci je bilo obnovljenih več dotrajanih odsekov lo-

kalnih cest. Zaupana nam je bila izvedba razpisa in koordinacija del 

z izbranim izvajalcem asfalterskih del na vseh cestah v pristojnosti 

občine in posameznih krajevnih skupnosti. Izveden je bil tudi dve-

letni javni razpis za zimsko vzdrževanje lokalnih cest. V prihodnosti 

se načrtuje Komunala Sevnica še bolj opremiti z vozili in ostalo opre-

mo za vzdrževanje cest, predvsem za čas zimskega vzdrževanja. To 

je pomembno predvsem takrat, ko za posamezne storitve ni ponu-

dnikov, storitve pa morajo biti opravljene. 

Odgovornost za razvoj tudi v bodoče sloni na ciljih podjetja, da nudi 

okoljsko sprejemljive, družbeno odgovorne in hkrati ekonomsko 

učinkovite komunalne storitve. Cene komunalnih storitev, ki so iz-

računane na podlagi državne Uredbe o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja, si tudi v prihodnje prizadevamo ohraniti v obstoječih okvirjih.  

S strokovnostjo, organiziranostjo, odgovornostjo in motiviranostjo 

vseh zaposlenih bo Komunala Sevnica tudi v bodoče opravljala svo-

je delo po najboljših močeh, v zadovoljstvo občanov in za ugod-

je bivanja.

www.komunala-sevnica.si

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 
z zlato boniteto odličnosti

Komunala Sevnica je javno podjetje, katerega delo se vsakodnevno dotika potreb vsakega občana – posameznikov in podjetjih. Učinkovito izvajanje in stalna urejenost de-
lovanja gospodarskih javnih služb je pogoj urejenega bivanjskega prostora in kakovostnega življenja občanov sevniške občine. Naše vodilo je trajno sodelovanje z okoljem 
ter pristen in prijazen pristop do občanov, pa tudi odgovornost do javnosti. Predstavljamo delo v preteklem letu in izpostavljamo novosti, s katerimi krepimo kakovost dela.

CERTIFIKAT ZLATE BONITETNE ODLIČNOSTI 
POTRJUJE ZANESLJIVOST  

IN KREDIBILNOST PODJETJA

Bonitetna hiša Bisnode kot naj-

večja partnerska družba bonite-

tne hiše Dun & Bradstreet po ana-

lizah za leto 2017 uvršča podjetje 

Komunala d.o.o. Sevnica med 

6,8 % najboljših poslovnih su-

bjektov v Sloveniji, kar pome-

ni, da je podjetje uvrščeno v 

najvišji bonitetni razred AAA. 

Kot zanesljivemu, kredibilnemu 

in nizko tveganemu poslovnemu 

partnerju je bil podjetju podeljen 

certifikat zlate bonitetne odlič-

nosti. V dejavnostih, ki jih opra-

vlja Komunala Sevnica, je registri-

ranih 85 podjetij, od katerih jih 

poleg Komunale Sevnica le še 8 

dosega zlato bonitetno odličnost.

Š

Direktor Komunale Sevnica 
Mitja Udovč ob prejemu cer-
tifikata s strani predstavnice 
podjetja Bisnode d.o.o. Del ekipe Komunale Sevnica s področja vzdrževanja občinskih cest


