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1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU 
 
 
Naziv organa:  KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d. o. o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
Odgovorna uradna oseba:  Blaž GREGORIČ, univ.dipl.inž.str. 
e-mail:       info@komunala-slb.si 
 
telefon:      02 / 80 55 400 
telefaks:     02 / 80 55 410 
 
Datum prve objave kataloga:  maj 2015 
 
Datum zadnje spremembe:  // 
 
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.komunala-slb.si/  
 
Druge oblike kataloga:  Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu družbe. 
            Elektronska oblika je na voljo na spletni strani družbe. 
 
 
2. ZAKONSKA  PODLAGA  IN  POSTOPEK  ZA  DOSTOP  DO   
    INFORMACIJ  JAVNEGA  ZNAČAJA 
 
 
Zakonska podlaga za dostop do informacij javnega značaja je: 

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (Ur. l. RS št. 
51/06, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14), 

-    Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UPIJZ)
 (Ur. l. RS št. 76/05, 119/07) 

 
Dostop do večine informacij javnega značaja je omogočen na internetu in sicer na 
spletnih straneh podjetja  z  naslovom  http://www.komunala-slb.si/ . 
 
Uporabniki  lahko do portala dostopajo z običajnimi brskalniki, informacije na portalu 
pa se nahajajo v običajnih oblikah zapisa. 
 
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.  
 
Na podlagi take zahteve je podjetje dolžno posredovati informacijo, če jo dejansko  
poseduje in če to lahko stori brez kakršnegakoli predelovanja informacij, ki jih ima.  
Dostop do informacije lahko zavrne samo, če obstoji kateri izmed zakonsko  
določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6.členu Zakona o dostopu do   
informacij javnega značaja so na primer: 

− tajni podatek; 
− poslovna skrivnost,   
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− osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov;   
− podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka;    
− podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega 

razkritje bi škodovalo izvedbi postopka; 
− podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem 

oziroma dejavnostjo podjetja in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri 
delovanju oziroma dejavnosti podjetja in    

− drugi.    
 
V teh primerih lahko podjetje pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop. V 
skladu s 6.a členom mora dostop do zahtevane informacije javnega značaja, 
poslovni subjektov, ki je pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava dovoliti, če 
gre za osnovne podatke o sklenjenih pravnih poslih iz prve alineje prvega odstavka 
4.a člena zakona in sicer:  

− podatek o vrsti posla; 
− pogodbenem partnerju in sicer za pravno osebo: naziv ali firma, sedež, poslovni 

naslov in račun pravne osebe ter za fizično osebo: osebno ime in kraj bivanja;  
− pogodbena vrednost in višina posameznih izplačil;  
− datum in trajanje posla in  
− enaki podatki iz aneksa k pogodbi.  

 
Ob pozitivno rešeni zahtevi bo omogočena seznanitev z vsebino zahtevane   
informacije tako, da bo dana na vpogled  ali pa bo zagotovljen prepis, fotokopija ali  
elektronski zapis (odvisno od  zahteve). 
 
V primeru zavrnitve zahteve ima prosilec pravico do pritožbe zoper odločbo, s  katero  
je bila njegova zahteva zavrnjena, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva  
zavržena. O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja. 
 
V primeru nezadovoljstva z odločitvijo pooblaščenca pa je mogoče sprožiti še upravni 
spor (postopek pred Upravnim sodiščem). 
 
 
3. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH, S   
    KATERIMI RAZPOLAGA 
 

A. STATUSNO-PRAVNI POLOŽAJ PODJETJA 
 
Ime:     KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA,  

Podjetje za komunalne in druge storitve d. o. o. 
Kratko ime:  Komunala Slovenska Bistrica d. o. o. 
Sedež:    Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
Telefonska številka:  02/ 80 55 400 
Fax:       02/ 80 55 410 
 
Naslov elektronske pošte:  info@komunala-slb.si 
Naslov na spletu:    http://www.komunala-slb.si/ 
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Matična številka:      507 316 2000 
Identifikacijska številka za DDV:  SI32621213 
Številka transakcijskega računa:  SI56 0443 0000 0394 225 
 
Zastopniki:  

− Direktor: Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str. 
 
Člani nadzornega sveta:  

− Predsednik: Maksimiljan TRAMŠEK 
− Podpredsednik: Branko ŽNIDAR 
− Član: Dušan MOŠKOTEVC 

 
Osnovni kapital: 210.061,01 EUR 
 
Družbeniki:  Občina Slovenska Bistrica   poslovni delež 76,4539 % 

Občina Poljčane     poslovni delež 11,2009 % 
Občina Oplotnica     poslovni delež   6,6628 %  
Občina Makole      poslovni delež   5,2208 % 
Občina Rače-Fram     poslovni delež   0,2308 %  
Občina Kidričevo     poslovni delež   0,2308 % 

 

B. PODATKI O DEJAVNOSTI PODJETJA  
 
Registrirane dejavnosti podjetja so: 
 
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin 
35.119 Druga proizvodnja električne energije 
35.140 Trgovanje z električno energijo 
35.210 Proizvodnja plina 
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 
36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
37.000 Ravnanje z odplakami 
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
38.310 Demontaža odpadnih naprav 
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov 
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
42.110 Gradnja cest 
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.130 Gradnja mostov in predorov 
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
42.910 Gradnja vodnih objektov 
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
43.110 Rušenje objektov 
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43.120 Zemeljska pripravljalna dela 
43.130 Testno vrtanje in sondiranje 
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.310 Fasaderska in štukaterska dela 
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva 
43.330 Oblaganje tal in sten 
43.341 Steklarska dela 
43.342 Pleskarska dela 
43.390 Druga zaključna gradbena dela 
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela 
43.990 Druga specializirana gradbena dela 
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki 
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo 
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in 

hišnimi živalmi 
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
49.410 Cestni tovorni promet 
49.420 Selitvena dejavnost 
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
63.990 Drugo informiranje 
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami 
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje 
71.111 Arhitekturno projektiranje 
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije 
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko 

zaščitenih del 
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov 
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
81.210 Splošno čiščenje stavb 
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
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82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
96.030 Pogrebna dejavnost 
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
 
Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge 
dejavnosti namenjene podpori dejavnosti vpisani v sodni register in za katere je 
običajno, da se opravljajo skupno s to dejavnostjo in sicer v manjšem obsegu, ali 
občasno, ali ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala, ki se 
uporablja za opravljanje registrirane dejavnosti.  
 
Komunala Slovenska Bistrica d. o. o. opravlja v občini Slovenska Bistrica skladno z 
veljavno zakonodajo gospodarske javne službe: 

− oskrba s pitno vodo;  
− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda; 
− ravnanje s komunalnimi odpadki; 
− odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
− javna snaga in čiščenje javnih površin;  
− urejanje javnih površin, površin za pešce in zelenih površin; 
− urejanje in vzdrževanje ulic, trgov in poti; 
− urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov; 
− javna razsvetljava; 
− oskrba s toplotno energijo; 
− oskrba industrijskih uporabnikov s tehnološko vodo; 
− oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova vodooskrbnih objektov in naprav; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih objektov; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova čistilnih naprav namenjenih javni rabi; 
− upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj; 
− pogrebno-pokopališka dejavnost. 

 
V občini Oplotnica izvajamo skladno z veljavno zakonodajo naslednje gospodarske 
javne službe: 

− oskrba s pitno vodo (VI. območje občine - skupno 642 priključkov); 
− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;  
− ravnanje s komunalnimi odpadki; 
− odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
− oskrba s toplotno energijo; 
− oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova vodooskrbnih objektov in naprav; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih objektov; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova čistilnih naprav namenjenih javni rabi; 
− upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 

 
V občini Poljčane izvajamo skladno veljavno zakonodajo naslednje gospodarske 
javne službe: 

− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda; 
− ravnanje s komunalnimi odpadki; 
− odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
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− upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih objektov; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova čistilnih naprav namenjenih javni rabi; 
− upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 

 
V občini Makole izvajamo skladno z veljavno zakonodajo naslednje gospodarske 
javne službe: 

− oskrba s pitno vodo;  
− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda; 
− ravnanje s komunalnimi odpadki; 
− odlaganje ostankov komunalnih odpadkov; 
− oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova vodooskrbnih objektov in naprav; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih objektov; 
− upravljanje, vzdrževanje in obnova čistilnih naprav namenjenih javni rabi; 
− upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 

 
V občini Rače-Fram izvajamo skladno z veljavno zakonodajo naslednje gospodarske 
javne službe: 

− oskrba s pitno vodo (cca. 1/3 celotne občine - skupno 624 priključkov); 
− odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.  

 
V občini Kidričevo izvajamo skladno z veljavno zakonodajo naslednje gospodarske 
javne službe: 

− oskrba s pitno vodo (skupno 705 priključkov - kraji Cirkovce, Dragonja vas, 
Mihovce, Pongerce, Spodnje Jablane, Spodnji Gaj pri Pragerskem, Starošince, 
Stražgonjca, Šikole in Zgornje Jablane).  

 
 

C. ORGANIZIRANOST PODJETJA 
 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. ima za potrebe izvajanja dejavnosti navedenih v 
prejšnji točki organizirane naslednje službe oz. dejavnosti: 

− oskrba s pitno vodo; 
− odvajanje in čiščenje odpadnih voda; 
− ravnanje z odpadki; 
− vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih površin; 
− upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj; 
− gradbena dejavnost; 
− oskrba s toplotno energijo; 
− finančno računovodska služba. 

 
Glede na velikost so upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj, gradbena 
dejavnost in oskrba s toplotno energijo v organizacijski shemi združene pod DRUGE 
DEJAVNOSTI KOMUNALE. 
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Organi podjetja po veljavni družbeni pogodbi so:  
− skupščina družbenikov;  
− nadzorni svet; 
− poslovodja (direktor). 

 
Z vidika upravljalno vodstvene hierarhije poteka vodenje podjetja na sledečih ravneh:  

− politika podjetja in strateški management (direktor in kolegij direktorja); 
− izvedbeni management (operativni vodje služb – enot); 
− operativno izvajanje dela (strokovni ter proizvodni delavci).  
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− finančno računovodska služba 
o popis in obračun storitev; 
o knjiženje in glavna knjiga; 
o blagajna. 

 
− oskrba s pitno vodo  

o obratovanje in vzdrževanje vodovodnih sistemov; 
o kontrola kakovosti vode; 
o izdelava vodovodnih priključkov in omrežja. 

 
 

− odvajanje in čiščenje odpadnih voda  
o obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav; 
o praznjenje in čiščenje greznic in nadzor obratovanja malih čistilnih 

naprav; 
o izdelava priključkov na javno kanalizacijo in omrežja. 

 
− ravnanje z odpadki 

o zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov; 
o sortiranje in odlaganje komunalnih odpadkov; 
o upravljanje zbirnih centrov; 
o upravljanje odlagališča Pragersko. 
 

− vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih površin 
o skrb za prevoznost in usposobljenost lokalnih cest za varen promet; 
o odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na lokalnih cestah; 
o izvajanje zimske službe na lokalnih cestah in ulicah; 
o urejanje in vzdrževanje okolja: 

� urejanje in vzdrževanje javnih površin; 
� vzdrževanje javne razsvetljave; 
� upravljanje tržnice; 

o pogrebno pokopališko dejavnost: 
� urejanje in vzdrževanje pokopališča Slovenska Bistrica; 
� pogrebna dejavnost.  

 
− druge dejavnosti 

o upravljanje poslovnih prostorov in stanovanj; 
o gradbena dejavnost; 
o oskrba s toplotno energijo. 

 
Na osnovi racionalne organizacije in sistemizacije delovnih mest smo zagotavljali:  

− usmerjenost k rezultatom dela na vseh nivojih; 
− učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih;  
− smotrno in racionalno delitev dela, vodenje dela ter koordinacijo in nadzor nad 

opravljanjem nalog po organizacijskih enotah; 
− zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje nalog, interesov in obveznosti 

do ustanoviteljev; 
− polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela;  
− sodelovanje z ustanovitelji in drugimi organizacijami, skupnostmi ter pravnimi 

subjekti; 
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− ambiciozne razvojne načrte na področju odnosov z uporabniki, večjo 
fleksibilnost podjetja in ekološke kriterije poslovanja; 

− spodbujanje inovativnosti; 
− uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov s ciljem zmanjševanja napak in 

morebitnih drugih pomanjkljivosti pri izvajanju le-teh; 
− usmerjenost vseh aktivnosti k potrošnikom.  

 
 
 
4. URADNE OSEBE, PRISTOJNE ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ  
    JAVNEGA ZNAČAJA 
 

Direktor:      Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str. 
Telefonska številka:  02 / 80 55 400 
Fax:       02 / 80 55 410 
 
Naslov elektronske pošte: info@komunala-slb.si 
 

 

 

5. SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN DRUGIH 
    PREDPISOV, KI UREJAJO PODROČJE DELA JAVNEGA  
    PODJETJA (PREKO DRŽAVNEGA OZIROMA LOKALNEGA  
    REGISTRA PREDPISOV)   
 

− Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-C) (Ur. l. RS št. 39/06, 49/06, 33/07, 57/08, 
70/08, 108/09, 57/12) 

− Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (RENPVO) (Ur. 
l. RS št. 2-3/06) 

− Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih  snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS št. 
84/05, 62/08, 62/08, 113/09) 

− Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Ur. l. RS 78/06, 72/07, 32/09, 95/11) 

− Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla (Ur. l. RS št. 55/97) 

− Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS št. 67/02, 64/04, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 
57/12) 

− Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 14/09, 98/10) 
− Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS št. 25/09, 68/12) 
− Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda (Ur. l. RS št. 104/09, 14/10, 80/12) 
− Uredba o vodnih povračilih (Ur. l. RS št. 103/02, 122/07, 14/12) 
− Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. št. RS 35/06, 33/07, 41/08, 28/11, 88/12) 
− Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) 
− Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur.l. RS št. 

131/03) 
− Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS št. 87/2012 in 109/2012) 
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− Strokovno navodilo o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi 
in o dopustnih temperaturah vode (Ur. l. SRS št. 18/85, 67/02) 

− Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. l. RS št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 
108/09,79/10,80/10, 106/10 s popravki) 

− Zakon o evidentiranju nepremičnin (Ur. l.  RS  št. 47/06, 65/07, 79/12) 
− Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Ur. l. RS št. 

109/11) 
− Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Ur. l. RS 

št.117/02, 53/05) 
− Pravilnik o kriterijih za označevanje vodovarstvenega območja in območja 

kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 88/04, 71/09) 
− Zakon o geodetski dejavnosti (ZgeoD-1) (Ur. l. RS št.77/10) 
− Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1) (Ur. l. RS št. 102/04, 111/05, 120/06, 

126/07, 108/09, 61/10, 62/10 s popravki, 20/11, 57/12, 110/13) 
− Posebne gradbene uzance (Ur.l. SFRJ št.18/77) 
− Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08) 
− Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS št. 55/08, 54/09 s popravki) 
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10) 
− Zakon o meroslovju (ZMer-1-UPB1) (Ur. l. RS št. 26/05) 
− Pravilnik o načinu izvajanja meroslovnega nadzora nad merili (Ur. l. RS št. 

3/12) 
− Pravilnik o meroslovnih zahtevah za  vodomere za hladno vodo, ki lahko   

nosijo oznake in znake EEC (Ur. l. RS št. 76/01, 42/06) 
− Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. l. RS št. 42/06, 97/10, 16/13) 
− Pravilnik o postopku overitve meril (Ur. l. RS št. 82/08) 
− Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Ur. l. RS 43/11) 
− Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Ur. l. RS št. 87/02, 

124/06, 43/11) 
− Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim 

snovem pri delu (Ur. l. RS št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11) 
− Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri 

delu (Ur. l. RS št. 17/06, 18/06 s popravki, 43/11) 
− Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 

mestih (Ur. l. RS št. 89/99, 39/05, 43/11) 
− Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS 

89/99, 39/05, 43/11) 
− Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS 89/99, 

101/04, 43/11) 
− Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (ReNPVZD) 

(Ur. l. RS, št. 126/2003) 
− Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju 

varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011) 
− Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 

(Ur. l. RS, št. 136/2006) 
− Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih (Ur. l. RS 83/05, 43/11) 
− Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v 

cestnem prometu (Ur.l.RS, št. 116/2008) 
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− Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1) (Ur. l. RS 3/07, 9/11, 83/12) 
− Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred 

požarom (Ur.l. RS, št. 32/2011, 61/2011 s popravki)  
− Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. l. RS 

70/96, 5/97, 31/04) 
− Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS 52/07, 34/11, 101/11) 
− Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS 31/04, 83/05, 14/07, 12/13) 
− Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in 

prevoznih gasilnih aparatov (Ur. l. RS 108/04, 116/07, 102/09) 
− Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS 22/95, 102/09) 
− Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne 

zaščite (Ur. l. RS 45/07, 102/09) 
− Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB5) (Ur. l. RS št. 56/2008, 

58/09, 36/10, 109/2010-ZCes-1, 109/2010-ZPrCP, 109/2010-ZVoz, 7/2011, 
39/2011-ZJZ-E, 47/2011) 

− Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) (Ur. l. RS, št. 82/13) 
− Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Ur. l. 48/11, 4/13, 20/14, 

31/14, 64/14) 
− Zakon o motornih vozilih (ZMV) (Ur.l. RS, št. 106/2010) 
− Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2)(Ur. l. RS  131/06,123/08, 

28/10, 49/11, 57/12) 
− Pravilnik o  licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu  (Ur. l. RS 

67/07) 
− Pravilnik o notranji kontroli (Ur. l. RS 107/07) 
− Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-UPB3) (Ur. l. RS 93/07, 

40/12) 
− Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-1H) (Ur. l. RS 65/09, 33/11, 91/11, 

57/12, 44/13, 82/13) 
− Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS 32/93, 127/06, 38/10, 57/11) 
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Ur. l. RS št. 94/2007-UPB2, 14/10, 

84/10, 40/12) 
− Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Ur. l. RS 127/06) 
− Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 

partnerstva (Ur. l. RS 32/07) 
− Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) (Ur. l. RS  42/02, 103/07, 45/08) 
− Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) (Ur.l. RS, št. 80/2010)  
− Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1) (Ur. l. RS 42/07, 

23/09) 
− Zakon o kolektivnih pogodbah (ZKolP) (Ur. l. RS 43/06, 45/08, 83/09) 
− Kolektivna pogodba za komunalne dejavnosti (Ur. l. RS 43/2015) 
− Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur. l. RS 61/06, 87/11, 97/11- s 

popravki) 
− Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3) 

(Ur. l. RS 72/06, 47/10, 62/10) 
− Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) (Ur. l. RS 94/07) 
− Stanovanjski zakon (Ur. l. RS 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08, 90/09, 62/10, 

56/11, 87/2011, 40/12) 
− Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) (Ur. l. RS 96/12) 
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− Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-UPB2) 
(Ur.l. RS 16/07, 87/11, 96/12) 

− Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov  (Ur. l. RS  32/07, 21/08, 
14/09) 

− Zakon o trgovini (ZT-1)(Ur. l. RS  24/08) 
− Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1-UPB2) (Ur. l. RS 98/04, 117/04, 126/07, 

86/2009, 78/2011) 
− Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in 

področju poštnih storitev (Ur. l. RS 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 72/11, 43/12, 
90/12, 19/14, 90/14) 

− Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na 
podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS 
8/09, 3/13, 3/15) 

− Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na 
podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Ur.l. RS 8/09, 
3/13, 3/15) 

− Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur.l. RS, 
št. 43/2011,  60/2011, 63/2013) 

− Navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo 
izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. I. RS 43/00) 

− Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Ur. l. RS 128/06, 16/08, 19/10, 18/11,  
90/12, 19/14, 90/14) 

− Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 
2/13, 89/14)  

− Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (MUV št. 11/05 - prečiščeno besedilo, 31/05, 
30/07, 22/08) 

− Obligacijski zakonik (OZ – UPB1) (Ur. l. RS 97/07, 30/10) 
− Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-UPB4) (Ur. l. RS 3/07, 93/07, 37/08, 45/08, 

28/09, 51/10, 26/11, 14/12, 17/13) 
− Stvarnopravni zakonik (SPZ) (Ur. l. RS  87/02) 
− Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-H) (Ur. l. RS  24/06, 105/06, 

126/07, 65/08, 8/10, 82/13) 
− Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) (Ur. l. RS  

51/06, 117/06)  
− Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 

živili  (Ur. l. RS 52/00, 42/02, 47/04) 
− Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu 

z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS št. 82/03, 25/09) 
− Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili 

Ur.l. RS, št. 36/05,  38/06, 100/06, 65/08) 
− Odlok o oskrbi z vodo na območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS št. 

73/2008) 
− Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na 

območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS št. 37/2003) 
− Pravilnik o oskrbi z vodo v izrednih razmerah  na območju občine Slovenska 

Bistrica (Ur. l. RS št. 112/2003) 
− Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Oplotnica (Ur. l. RS št. 

121/2008) 
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− Odlok o oskrbi z vodo na območju občine Makole (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 22/2008); 

− Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Rače - Fram (MUV št. 11/2009) 
− Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno 

vodo v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2010); 
− Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne komunalne vode v vode 

in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012)  
− Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 

naprav (Ur. l. RS, št. 98/07 in 30/10)  
− Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 62/08)  
− Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. 

RS, št. 88/2011 Ur. l. 8/12 in 108/13)  
− Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 94/2014)  
− Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih 

voda (Ur. l. RS, št. 80/2012)  
− Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Sklep vlade RS, 

novelacija november 2010)  
− Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občine Oplotnica (Ur. l. RS št. 38/2014) 
− Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2014) 
− Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2014) 
− Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na 

območju občine Slovenska Bistrica (Ur. l. RS št. 73/2008) 
− Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalnih in padavisnkih odpadnih voda na območju občine  Rače – Fram 
(MUV, št. 7/2015) 

− Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS št. 102/00 in 91/02, 16/08 in 01/11) 
− Veljavno okoljevarstveno dovoljenje z dne št. 35407-10/2008-34 z dne 

17.02.2012 in dopolnitve št. 35407-10/2008-48 z dne 22.12.2014  
− Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-UPB1) (Ur. l. RS, št.33/06) 
− Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008 s spremembami) 
− Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št.103/2011, 24/2012) 
− Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006 s 

spremembami) 
− Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006 s 

spremembami) 
− Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe 

ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 21/01) 
− Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 

akumulatorji (Ur. l. RS, št. 3/2010) 
− Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/2008) 
− Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS, št. 62/08) 
− Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim 

vrtnim odpadom (Ur.l. RS, št. 39/10) 
− Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali 

digestata (Ur. l. RS, 99/2013) 
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− Pravilnik ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 
3/03, 41/04 – ZVO-1, 50/04 in 62/04 – s popravki). 

− Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 34/2008) 
− Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe 

ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 
18/03, 135/03, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06) 

− Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 118/04) 
− Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, 

št.106/02,50/05, 49/06 in 17/11– ZTZPUS-1) 
− Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št. 42/02 in 

31/09) 
− Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 31/09) 
− Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja ter pogoji za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 
105/08) 

− Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 
31/07, 70/08, 61/09, 50/13) 

− Uredbo o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur.l.RS, št. 63/09) 
− Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/08) 
− Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega (Ur. l. RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07) 
− Uredba o emisiji snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Ur. l. 

RS, št. 62/2008) 
− Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Ur. l. RS, št. 78/2008) 
− Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 

107/2006 in 100/2010)- Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini 
Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, 79/2009) 

− Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Poljčane (Ur. l. RS, 
112/2009) 

− Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica (Ur. l. RS, 
75/2010) 

− Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Makole (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 4/2010) 

− Zakon o cestah (Ur. l. RS št. 109/2010, 48/2012) 
− Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/2010, 57/2012, 63/13) 
− Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest  (Ur. l. RS št.49/1997) 
− Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS 

št. 46/2000,110/2006, 49/2008, 64/2008) 
− Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in 

objektih na njih (Ur. l. RS št. 49/1997, 2/2004) 
− Odlok o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Ur. l. RS, št. 41/2014) 
− Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Ur. l. RS 

št.8/1999) 
− Sklep o zagotavljanju rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Slovenska 

Bistrica, (Ur. l. RS, št. 23/1999) 
− Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št. 18/91-I, 19/91 – s popravki, 13/93 – ZP-G, 

9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 
1/00, 1/00 – odl. US, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ, 29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-
1)  
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− Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesneževanja okolja (Ur. l. RS št. 
81/2007) 

− Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica (Ur. l. RS 
št.34/96) 

− Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Ur. l. SRS 
št.34/84) 

− Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Slovenska Bistrica (Ur. l. SRS 
št.36/88) 

− Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS, št. 118-5299/2005) 
− Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Ur. l. RS, št. 117-5012/2006) 
− Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Ur. l. RS, št. 117-

5014/2006) 
− Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP) (Ur. l. RS, št. 30-1252/2002) 
− Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) (Ur. l. RS, št. 117-5018/2006) 
− Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Ur. l. RS, št. 117-5013/2006) 

 
 
 
6. VRSTE UPRAVNIH POSTOPKOV, KI JIH VODI JAVNO PODJETJE 
 
Postopki: 

- izdaja smernic 
- izdaja projektnih pogojev in soglasij  
- oddaja javnih naročil v skladu z zakonom 
- reklamacijski postopki uporabnikov 

 
 
 
7. SEZNAM JAVNIH EVIDENC, S KATERIMI RAZPOLAGA  
    PODJETJE  
 
Seznami po dejavnostih: 
 
OSKRBA S PITNO VODO 

- seznam občin, na območju katerih izvajamo vodooskrbo  
- evidenca javne infrastrukture 
- rezultati spremljanja kvalitete pitne vode  
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 
- seznam občin, na območju katerih izvajamo odvajanje in čiščenje 
- evidenca javne infrastrukture 
- rezultati čiščenja odpadne vode 

 
RAVNANJE Z ODPADKI 

- seznam občin, na območju katerih izvajamo ravnanje z odpadki  
- evidenca javne infrastrukture 
- pogodba o vključevanju v sistem ravnanja z odpadki  
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VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, ULIC IN JAVNIH POVRŠIN 
- seznam kategoriziranih lokalnih cest (LC) 
- seznam kategoriziranih javnih poti v mestu Slovenska Bistrica (JP) 
- seznam kategoriziranih javnih poti v naseljih in med naseljih v občini 

Slovenska Bistrica (JP) 
- kataster pokopališča in grobov v Slovenski Bistrici 

 
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA 

- četrtletna statistična poročila o poslovanju 
- statistika finančnih računov 

 
UPRAVA 

- Letno poročilo 
- Poslovni načrt 

 
 
8. STROŠKOVNIK 
 
Cenik o višini materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja                
se uporablja od 1. 6. 2015 dalje na podlagi veljavne Uredbe o posredovanju in 
ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS št.76/05, 119/07).  
 
ena stran fotokopije formata A4 0,06 € 

ena stran fotokopije formata A3  0,13 € 

ena stran fotokopije večjega formata  1,25 € 

ena stran barvne fotokopije formata A4 0,63 € 

ena stran barvne fotokopije formata A3 1,25 € 

elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 € 

elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 € 

elektronski zapis na eni disketi 1,25 € 

posnetek na eni videokaseti 4,17 € 

posnetek na eni avdio kaseti 2,09 € 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz 
elektronske v fizično obliko 

0,13 € 

pretvorba ene barvne strani dokumenta 
formata A4 iz elektronske v fizično obliko 

1,25 € 

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz 
fizične v elektronsko obliko 

0,08 € 

pretvorba ene barvne strani dokumenta 
formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 

0,13 € 

poštnina za pošiljanje informacij po pošti v 
skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za 
poštne storitve 
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9.  NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANE INFORMACIJE JAVNEGA  
     ZNAČAJA 
 
Vrsta informacij: 

- podatki o kvaliteti pitne vode 
- podatki o ceni storitev 
- možnosti priključitve na vodovod 
- možnosti priključitve na kanalizacijski sistem 
- podatki o velikosti zabojnika 
- odvoz kosovnih odpadkov 
- urniki odvoza odpadkov 

 
 
 

Direktor: 
Blaž GREGORIČ, univ.dipl.inž.str. 

     
 
V vednost: 

- delovne enote 
- oglasna deska 
- spletna stran družbe 


