
Katalog informacij javnega značaja 

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. 

Cesta bratov Milavcev 42 

8250 Brežice 
 
Kontakti: 
info@komunala-brezice.si 
tel: 07/620-92-50 

Odgovorna uradna oseba: mag. Jadranka Novoselc, univ. dipl. biol. 

Predsednik nadzornega sveta: mag. Gordana Radanovič 

Datum prve objave kataloga: 14. 5. 2015 

Datum zadnje spremembe: 30. 9. 2021 

Katalog je dostopen na spletnem 
naslovu: 

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

Druge oblike kataloga tiskana oblika 

 
 

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: 

 

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. izvaja naslednje 

gospodarske javne službe v Občini Brežice: 

- oskrba s pitno vodo, 

- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske 

odpadne vode, 

- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, 

- urejanje in čiščenje javnih površin, 

- redno vzdrževanje občinskih javnih cest, 

- vzdrževanje javne razsvetljave, 

- 24-urna dežurna pogrebna služba, 

- urejanje in čiščenje javnih tržnic in 

- upravljanje s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi 

mesti. 

Ostale dejavnosti: 

- upravljanje občinskih stanovanj, 

- upravljanje pokopališča v Brežicah, 

- tržna dejavnost. 

  

mailto:info@komunala-brezice.si
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Seznam vseh notranjih 
organizacijskih enot 

 enota oskrba s pitno vodo; kontakt: 07/620-92-68 
(Mitja Štangelj) 

 enota odvajanja in čiščenja odpadnih voda; kontakt: 
07/620-92-63 (Miha Pšeničnik) 

 enota zbiranja in odvoza odpadkov; kontakt: 07/620-
92-66 (Marko Ferenčak) 

 enota vzdrževanja občinskih cest; kontakt: 07/620-92-
54 (Krištof Klemen Žnideršič) 

 enota vzdrževanje javne razsvetljave; kontakt: 07/620-
92-54 (Krištof Klemen Žnideršič) 

 enota vzdrževanje zelenic in javnih površin; kontakt: 
07/620-92-54 (Krištof Klemen Žnideršič) 

 enota pogrebne in pokopališke dejavnosti; kontakt: 
07/499-11-31 (Mitja Stergar) 

 enota 24-urna pogrebna dežurna služba; kontakt: 
07/499-11-31 (Mitja Stergar)  

 enota upravljanja pristanišč; kontakt: 07/620-92-54 
(Krištof Klemen Žnideršič) 

 sektor gospodarskih javnih služb, kontakt: 07/620-92-
62 (Darko Ferlan) 

 sektor za investicije in razvoj, kontakt: 07/620-92-50  
 sektor ekonomike; kontakt: 07/620-92-50 (Jože Denžič) 
 sektor splošnih služb; kontakt: 07/620-92-50 (Petra 

Grajžl) 
 sektor razvoja sektorjev, kontakt: 07/620-92-50 (Petra 

Grajžl) 

Organigram organa https://www.komunala-brezice.si/ 
 

 

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 

Pristojna oseba:  Daša Krošelj univ. dipl. prav., dasa.kroselj@komunala-
brezice.si 

 

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 skupnosti http://www.brezice.si/uradne_objave/ 

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

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, ki jih vodi 
organ 

- izdaja projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam, 

- izdaja soglasij 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 soglasij za vse posege v prostor, kjer poteka javni vodovod 
ali javna kanalizacija. 

https://www.komunala-brezice.si/
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Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc  Kataster javnega vodovoda: evidence o primarnih in 
sekundarnih vodih ter priključkih na sekundarni vodovod in 
trasah teh priključkov, 

 Kataster javne kanalizacije: evidence o primarnih in 
sekundarnih vodih in priključkih na javno kanalizacijo, 

 Evidenca ekoloških otokov, 
 Evidenca grobnih mest na pokopališču v Brežicah. 
 

 
 

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-brezice.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 Brežice d.o.o., Cesta bratov 
Milavcev 42, Brežice ali na elektronski naslov info@komunala-
brezice.si. 
 
Če želi prosilec vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja, 
mu v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00) ali 
v predhodno dogovorjenem času omogočimo vpogled v naših 
prostorih. 
  
Prosilcu se omogoči vpogled v zahtevano informacijo v primernem 
prostoru in mu za to da na voljo dovolj časa. 
 
Posredovanje informacij javnega značaja se zaračuna v skladu s 
stroškovnikom (povezava). 
 

 
 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

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

1. Količina zbranih in odloženih količin odpadkov  
 

 
  
 mag. Jadranka Novoselc, direktorica  
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