KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA PODJETJA
KOMUNALA RADGONA D.O.O.

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv podjetja:
KOMUNALA RADGONA d. o. o.
Partizanska cesta 13
9250 Gornja Radgona
Odgovorna uradna oseba: dr. Boštjan Vaupotič, direktor
e-mail: info@komunala-radgona.si
telefon: 080 17 27
telefaks: 02 / 5644 808
Datum prve objave kataloga: november 2018
Datum zadnje spremembe: marec 2021
Katalog v elektronski obliki je dostopen na spletnem naslovu: http://www.komunala-radgona.si/
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu družbe.

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 - ZDavP2, 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-radgona.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 pošti.
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,
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).

Donacijske pogodbe
Sponzorske pogodbe
Svetovalne storitve

2. Splošni podatki o podjetju in informacijah, s katerimi razpolaga
Kratko ime: Komunala Radgona d.o.o.
Polno ime: Javno podjetje Komunala Radgona d. o. o.
Sedež: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Telefonska številka: 080 17 27, Faks: 02/ 5644 808
Naslov elektronske pošte: info@komunala-radgona.si
Naslov na spletu: http://www.komunala-radgona.si
Matična številka: 2117975000
Identifikacijska številka za DDV: SI69673195
Številke transakcijskega računa:
02341 - 0255109267 (NLB d.d., Ljubljana, Enota banke 341- Gornja Radgona)
24900 - 9004781567 (Raiffeisen banka d.d., Maribor, PE Murska Sobota)
19100 – 0010260423 (DBS)
Zastopniki:
Direktor:
dr. Boštjan Vaupotič
Naslov: Cesta proletarskih brigad 79, Maribor
Neto izplačani prejemki v letu 2019: (zaposlen od leta 2020)
Nadzorni svet:
Predsednik:
Robert Žinkovič
Naslov: Mladinska ulica 11, 9250 Gornja Radgona
Neto izplačani prejemki v letu 2019: Podpredsednik:
Ivan Kajdič
Naslov: Črešnjevci 152a, 9250 Gornja Radgona
Neto izplačani prejemki v letu 2019: (Član NS od leta 2020)
Članica:
Tadeja Zupančič
Naslov: Lutverci 12, 9253 Apače
(Članica NS od 12. 3. 2021)

Osnovni kapital:
250.258,56 EUR

Družbeniki:
Občina Gornja Radgona: delež 100%

Organigram podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Podatki o dejavnosti podjetja
V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD šifrant), so dejavnosti podjetja naslednje:
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki,
barvami in steklom
G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
predmeti za gospodinjstvo
G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.240 Pretovarjanje

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M71.121 Geo-meritve, kartiranje
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.030 Pogrebna dejavnost
S96.090 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 Radgona d. o. o. opravlja v občini Gornja Radgona 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;
-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;

Organiziranost podjetja Komunala Radgona d.o.o.
Vodstvo družbe
•

Direktor

Tehnične službe
•

Tehnični direktor

Služba vodooskrbe, odvajanja voda in teh. zad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelavec za nadzor kakovosti in sistemov obratovanja
Referenta za izdajanje soglasij in vodenje katastra
Skupinovodja sistemov oskrbe s pitno vodo in odvajanja voda
Vzdrževalec vodovodnih in kanalizacijskih sistemov
Komunalec na oskrbi s pitno vodo
Sodelavec za komunalno infrastrukturo
Strojnik na CČN
Sodelavec za nadzor kakovosti
Vodja čistilne naprave

Služba vzdrževanja občinskih cest & gradbena dela
•
•
•
•
•

Skupinovodja vzdrževanja občinskih cest &vzdrževanja parka
Zidar - nizke gradnje
Strojnik komunalne mehanizacije - šofer
Voznik gradbene mehanizacije
Pomožni komunalni delavec

Služba javne snage
•
•
•
•

Skupinovodja javne snage & nabava
Komunalni delavec – vzdrževalec mestnega parka
Pomožni komunalni delavec
Delavci v javnih delih

Skladiščna služba
•

Skladiščnik & vzdrževalec

Služba zbiranja odpadkov
•

Vodja ravnanja z odpadki

Služba financ in splošnih zadev
•

Računovodja

Računovodstvo in finančna služba
•

Obračun komunalnih storitev

Služba splošnih zadev
•
•

Poslovni tajnik
Administrator

Analitsko - planska služba
•

Analitik - planer

Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Direktor: dr. Boštjan Vaupotič
Telefonska številka: 080 17 27
Naslov elektronske pošte: info@komunala-radgona.si
Andrej Dimec
Telefonska številka: 02 / 5644 810
Naslov elektronske pošte: andrej.dimec@komunala-radgona.si

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javno podjetje
Postopki:
-izdaja smernic
-izdaja projektnih pogojev in soglasij
-oddaja javnih naročil v skladu z zakonom

Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga podjetje
Seznami po dejavnostih:
OSKRBA S PITNO VODO
•
evidenca javne infrastrukture (kataster vodovodnega omrežja)
•
rezultati spremljanja kvalitete pitne vode
•
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA
•
evidenca javne infrastrukture;
•
rezultati čiščenja odpadne vode
RAVNANJE Z ODPADKI
• evidenca javne infrastrukture
• pogodba o vključevanju v sistem ravnanja z odpadki
VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST, ULIC IN JAVNIH POVRŠIN
• seznam kategoriziranih lokalnih cest (LC)
• seznam kategoriziranih javnih poti
• seznam kategoriziranih javnih poti v naseljih in med naseljih v občini (JP)
FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
• Na finančno računovodskem področju se izvaja finančno računovodska dejavnost, dejavnost
planiranja, obračun storitev in knjigovodska dejavnost. Delitev dela mora biti podrejena
podzakonskim predpisom, ter potrebi po analitičnih in ažurnih podatkih o finančnem poslovanju
podjetja.
UPRAVA
• letno poročilo
• poslovni načrt

Seznam glavnih predpisov z delovnega področja Komunale Radgona
- Predpisi objavljeni na spletni strani Komunale:
http://komunala-radgona.si/index.php/zakonodaja
- Predpisi objavljeni na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/

3. Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Večina informacij z delovnega področja družbe Komunala Radgona d.o.o. je vedno dostopna na
spletnem naslovu družbe: www.komunala-radgona.si
Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu z 12. členom Uredbe
o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja mogoče pridobiti tudi v tekstovni obliki.

4. 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).
Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):
1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

6. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja
-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:
dr. Boštjan Vaupotič

