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1. Osnovni podatki o katalogu 
Naziv organa: ČISTA NARAVA  Javno komunalno podjetje d.o.o. 

Tešanovci 20 
9226 MORAVSKE TOPLICE 

Odgovorna uradna oseba: Branko ŠROK, inž.grad., direktor 
cista.narava@siol.net 

Datum prve objave kataloga: 01.01.2007 
Datum zadnje spremembe: 31.12.2018 
Katalog je dostopen na 
spletnem naslovu: 

www.cista-narava.net 

Druge oblike kataloga tiskana oblika - naročilo je možno na naslov elektronske pošte ali 
pisno na sedež podjetja. 

 
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 komunalno podjetje Čista narava d.o.o. je bilo ustanovljeno  
26.06.1997 na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja 
objavljenega v Ur. listu št. 26/1997.  
Je v 100 % lasti Občine Moravske Toplice. 
Osnovna naloga podjetja je opravljanje gospodarskih javnih služb na 
področju občine Moravske toplice:  
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  
- letno in zimsko vzdrževanje cestnega omrežja, 
- vzdrževanje javne razsvetljave,  
- vzdrževanje javnih površin in pokopališč in  
- plakatiranje.  
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2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij 
Pristojna oseba: Branko ŠROK, inž.grad., direktor 

Tešanovci 20,9226 Moravske Toplice 
telefon: 02-538-1610 
e-pošta: cista.narava@siol.net 



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

 
- zakonodaja s področja okolja 
http://www.mko.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ 
 
- zakonodoja s področja infrastrukture in prostora 
http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/ 
  

Predpisi lokalnih 
skupnosti 

Občina Moravske Toplice  http://www.moravske-toplice.si 

Predpisi EU http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm 
 

2.d  Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 
Seznam strateških in 
program. dokumentov  

Podjetje s takimi dokumenti ne razpolaga. 
 
 

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

• izdaja mnenj za priključitev na javno komunalno infrastrukturo 
• oddaja javnih naročil za dejavnost javnih služb 

 
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Opis dostopa do 
posameznih sklopov 
informacij: 

Za dostop do informacij javnega značaja v skladu z veljavno zakonodajo 
lahko posredujete vlogo na naslov Javnega komunalnega podjetja Čista 
narava d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice ali pridete osebno v 
tajništvo podjetja v času uradnih ur.  
Lahko pa posredujete tudi elektronsko sporočilo na naslov 
cista.narava@siol.net in boste želeno informacijo prejeli v zakonitem roku. 

 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
Seznam desetih 
najpogosteje 
zahtevanih informacij 
oziroma tematskih 
sklopov  

 
1. informacija o možnosti priklopa na kanalizacijski sistem 
2. informacija o cenah storitev 
3. informacije o kvaliteti pitne vode 

 
5. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PO po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ 
5.1.  AVTORSKE POGODBE - podjetje nima sklenjenih avtorskih pogodb  
5.2.  SVETOVALNE IN INTELEKTUALNE STORITVE:  
 Svetovalne storitve: 
 pravno svetovanje-odvetniške storitve,  davčno svetovanje, raziskave trga, podjetniško - poslovno svetovanje, 
oglaševanje, posredovanje  delovne sile, prevajanje, raziskovanje in razvoj, svetovanje o računalniških napravah, 
svetovanje- programiranje revidiranje, odvetniške storitve - podjetje nima sklenjenih takih pogodb 
Intelektualne storitve:  
Izobraževanje in usposabljanje delavcev, prevajalske storitve, računalniški programi, seminarji in delavnice 

5.3. EVIDENČNA JAVNA NAROČILA  

glej priponka 
 

6. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA PO po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ 
Glej priponka 

 
 
 
 
 Odgovorna oseba: direktor BRANKO ŠROK 
 


