
PREDSTAVITEV 

 

Naziv:   Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o., Vitanje 

Skrajšani naziv: Komunala Vitanje d.o.o. Vitanje 

Sedež:   Grajski trg 6, 3205 Vitanje 

Telefonska številka:   035775060 

Elektronska pošta:      vit-pro@siol.net, komunalavitanje@gmail.com    

Davčna številka: SI85712990 

 

Družba Komunala Vitanje, javno podjetje, d.o.o. Vitanje je bila vpisana pri Okrožnem sodišču v 

Celju pod št. Srg 98/01118, dne 22.1.1999 in pod vložno št. 1/05729/00 kot VIT-PRO, podjetje za 

razvoj in urejanje okolja, d.o.o., Grajski trg 6, 3205 Vitanje.  

S sklepom Okrožnega sodišča v Celju z dne 28.4.2004 pa je bila vpisana sprememba firme in 

sicer KOMUNALA VITANJE, javno podjetje, d.o.o. Vitanje. 

 

Družba je bila ustanovljena z namenom opravljanja komunalnih in s tem povezanih storitev za 

območje Občine Vitanje, ki je želela infrastrukturne dejavnosti v čim večji meri osamosvojiti. Na 

osnovi sklepa občinskega sveta se je družba preoblikovala v javno podjetje, ki je celoti v lasti 

Občine Vitanje.  

 

Redne dejavnosti, ki jih opravlja družba v skladu z Zakonom o javnih gospodarskih službah, so 

sledeče: 

 oskrba s pitno vodo 

 vzdrževanje pokopališča in pogrebne storitve 

 odvajanje ter čiščenje odpadnih voda 

 vzdrževanje javnih površin. 

 Vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
 

Oskrba s pitno vodo 

 

Upravljamo z dvema vodovodnima sistemoma;  

- sistemom Vitanje z vodohramom na Tičnici ter  

- sistemom Brezen s črpališčem pri Močeniku. 

Vodovoda Vitanje in Brezen oskrbujeta 294 priključkov. Gre za ločena vodovodna sistema, 

vodovod Brezen je tlačni vod s črpanjem, vodovod Vitanje pa je gravitacijski vod. 

V obeh sistemih vodo kloriramo v najmanjših možnih dozah z avtomatsko dezinfekcijsko 

napravo. 
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Z namenom, da se zagotovi ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo iz javnega 

oskrbnega sistema Vitanje in Brezen izvajamo naloge, redno kontrolo ter nadzor po 

programu HACCP.  

Vzdrževanje pokopališča in pogrebne storitve 

 

Komunala Vitanje opravlja določene pogrebne storitve (izkop in zasutje groba, uporaba 

mrliške vežice, uporaba vozička za pokojnika, ozvočenja, organizacija pogrebnih 

slovesnosti,...) 

Urejamo pokopališče in mrliško vežico v Vitanju, kar pomeni, da skrbimo za redno košnjo na 

pokopališču, skrbimo za vzdrževanje skupnih poti in prostorov ter urejamo odvoz odpadkov 

(sveč in bioloških odpadkov), ki nastanejo na pokopališču. 

 

Odvajanje ter čiščenje odpadnih voda 

 

V Vitanju imamo predvsem obstoječi mešan sistem kanalizacije. Z aktiviranjem čistilne 

naprave pa se bo začel opravljati ločen sistem odvajanja komunalnih in meteornih odpadnih 

voda.  

Manjši zaselki oziroma individualni objekti, ki se zaradi lokacije oddaljenosti ne bodo 

priključili na čistilno napravo se bodo reševali z individualnimi čistilnimi napravami, ki morajo 

biti glede na določila predpisov nameščene do konca leta 2017. 

 

Vzdrževanje javnih površin in občinskih cest 

 

Komunala Vitanje d.o.o. je v skladu z Odlokom o občinskih cestah (Uradno glasilo slovenskih 

občin št. 21/2012) in Odlokom o javnih gospodarskih službah začela v letu 2013 izvajati 

dejavnosti rednega vzdrževanja občinskih cest.  

 

Dela rednega vzdrževanja so:  

- pregledniška služba,  
- redno vzdrževanje prometnih površin,  
- redno vzdrževanje bankin,  
- redno vzdrževanje odvodnjavanja,  
- redno vzdrževanje brežin,  
- redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,  
- redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev,  
- redno vzdrževanje vegetacije,  
- zagotavljanje preglednosti,  



- čiščenje cest,  
- redno vzdrževanje cestnih objektov,  
- nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,  
- intervencijski ukrepi,  
- zimska služba. 

 

 

 


