
1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 

8000 Novo mesto 
Skrajšana firma: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo 

mesto 
Odgovorna uradna oseba: mag. Janez Bauer 
Telefon: 07 39 32 450 
Telefax: 07 39 32 509 
Spletna stran: www.komunala-nm.si 
Datum prve objave kataloga: 02.11.2004 
Datum zadnje spremembe: 01.10.2020 
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

http://www.komunala-nm.si 

Druge oblike kataloga Katalog je dostopen tudi v tiskani obliki na sedežu podjetja 
Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo 
mesto. 

 
2. Zakonska podlaga in postopek za dostop do informacij javnega značaja 
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je: 

Zakon o dostopu informacij javnega značaja  
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja 

 

Dostop do večine informacij javnega značaja je omogočen na internetu na spletnih straneh podjetja  
Informacije, ki niso neposredno dostopne na spletu, bodo posredovane na zahtevo stranke. 
Zahteva se lahko vloži osebno v prostorih podjetja, preko telefona, po pošti ali po elektronski poti. 
Za  ljudi s posebnimi potrebami so vse zahtevane informacije javnega značaja prilagojene v obliko, 
ki je v skladu s 13. členom uredbe.  
Stroškovnik iz 34. člena ZDIJZ. 

 

 
 
3. Splošni podatki o organu in informacijah, s katerimi razpolaga 
 
3.1 Osnovni podatki o podjetju 
Ime podjetja in sedež: Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Podbevškova ulica 12, 

8000 Novo mesto 
Skrajšana firma: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo 

mesto 
Odgovorna uradna oseba: mag. Janez Bauer 
Telefon: 07 39 32 450 
Telefax: 07 39 32 509 
Spletna stran: www.komunala-nm.si 
Matična številka: 5073120000 
Identifikacijska št. za DDV: SI13503766 
Številka transakcijskega 
računa: 

03150-1000002272 

Vrsta organizacije: Javno podjetje - družba z omejeno odgovornostjo 
Predsednik nadzornega sveta: dr. Tomaž Savšek 
Certifikati podjetja: ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004  

Družini prijazno podjetje 
Srcu prijazno podjetje 
 

3.2 Organigram in podatki o organizaciji organa 
Kratek opis delovnega 
področja: 

Ustanoviteljice družbe so:  
Mestna občina Novo mesto, občina Šentjernej, občina Škocjan, 
občina Mirna Peč, občina Žužemberk, občina Dolenjske Toplice, 
občina Straža in občina Šmarješke Toplice.  
 



Komunala Novo mesto d.o.o. opravlja (v posamezni občini v 
skladu z odlokom) naslednje obvezne gospodarske javne 
službe: 
oskrba s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda  
(razen v občini Šentjernej), 
ravnanje s komunalnimi odpadki pokopališka in pogrebna dejavnost 
ter urejanje pokopališč (samo v Mestni občini Novo mesto), 
čiščenje javnih površin (samo v Mestni občini Novo mesto), 
 
in naslednje izbirne gospodarske javne službe: 
tržne dejavnosti na vodooskrbi vključno z izdelovanjem in 
vzdrževanjem vodovodnih priključkov ter gradbenimi oz. montažnimi 
deli, 
tržne dejavnosti na področju kanalizacije in čiščenja odpadnih voda 
(praznjenje greznic, čiščenje kanalizacij...), 
upravljanje s tržnico (samo v Mestni občini Novo mesto), 
urejanje javnih sanitarij (samo v Mestni občini Novo mesto). 
 

Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot: 

Delo Komunale Novo mesto d.o.o. je organizirano v naslednjih 
področjih in službah:  
 

 Direktor podjetja Janez Bauer 
 Poslovni direktor Stanislav Galič, 
 Sektor vodooskrba (Istok Zorko),  
 Sektor odvajanje in čiščenje odpadnih vod (Simon Lukšič),  
 Sektor splošna komunala (Simon Štukelj),  
 Sektor tehnične podpore, 

 Služba za investicije (Andrejka Gorše), 
 Služba za geoinfomatiko (Jernej Bevc), 
 Služba nabave – avtopark (Darko Pernek),  
 Služba za soglasja in priključke (Franc Gnidovec), 

 Sektor ekonomika (Darinka Redling), 
 Služba za finance in računovodstvo (Marjetka 

Špringer), 
 Služba za plan in analize (Kristina Ficko), 

 Služba za informatiko (Marko Udvanc), 
 Pravno področje in javna naročila (Eva Filej Rudman). 

 
3.3 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 
Pristojna oseba:  Marko Udvanc, Vodja službe za informatiko  

 Telefon: 07/39-32-460;  
 Email: marko.udvanc@komunala-nm.si 

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega 
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 
Seznam zakonov, 
podzakonskih aktov in 
predpisov EU z delovnega 
področja organa: 

Predpisi EU 
Državni predpisi - Uradni list 
Državni predpisi - Pisrs 
Najpomembnejši zakoni: 
Zakon o gospodarskih javnih službah 
Zakon o varstvu okolja 
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti  
Gradbeni zakon 

  
Predpisi lokalne skupnosti: Zakonodaja v Mestni občini Novo mesto   

Zakonodaja v občini Šentjernej  
Zakonodaja v občini Škocjan  



Zakonodaja v občini Dolenjske Toplice  
Zakonodaja v občini Mirna peč  
Zakonodaja v občini Žužemberk 
Zakonodaja v občini Straža 
Zakonodaja v občini Šmarješke Toplice 

  
4.1 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) 
Predlogi predpisov / 
5. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in 
programskih dokumentov  

Suhokranjski vodovod 
 
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje 
Dolenjske 

6. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 
Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

Izdaja projektnih pogojev soglasij 
Javna naročila 
Reklamacijski postopki uporabnikov 

7. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 
Seznam evidenc  Seznam odjemnih mest  

 Seznam vodnih črpališč 
 Seznam vodohranov 
 Seznam čistilnih naprav 
 Seznam ekoloških otokov (za ločeno zbiranje odpadkov) 
 Seznam urnikov odvozov odpadkov 
 Seznam obvestil in novic 
 Evidenca javnih naročil 
 Seznam okvar in prekinitev dobave pitne vode 
 Kataster vodovodnega in kanalizacijskega omrežja 
 Kataster grobnih mest 
 Kataster zbiralnih posod za odpadke  
 Seznam hidrantov 
 Seznam razpisov za delovna mesta v podjetju 
 Seznam aktivnosti dele projekta Eko šola 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 
Seznam zbirk  Ceniki  
 
 
 
SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam najpogosteje 
zahtevanih informacij oziroma 
tematskih sklopov (samodejno 
generiran seznam, ki ga 
določa povpraševanje po 
posamezni informaciji): 

Analize pitne vode:  
- Poročila o fizikalno kemijskem preskusu pitne vode 
- Poročila o mikrobiološkem preskusu pitne vode 
Izjava o zdravstveni ustreznosti pitne vode 
Evidenčni listi za leto 2015, 2016 in 2017 

 
Informacije javnega značaja – 10. a člen ZDIJZ, 11. odstavek 
Tabela 1 – Informacije javnega značaja – podatki o poslih (10.a člen ZDIJZ, enajsti odstavek) 
 
Informacije javnega značaja – 10. a člen ZDIJZ, 12. odstavek 
Tabela 2 - Informacije javnega značaja (10.a člen ZDIJZ, dvanajsti odstavek) 
 


