1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica
Odgovorna uradna oseba:
Mitja Udovč, dipl. inž. grad., direktor
Datum prve objave kataloga:
15.10.2008
Datum zadnje spremembe:
25.08.2014
Katalog je dostopen na spletnem www.komunala-sevnica.si
naslovu:
Druge oblike kataloga:
Katalog dostopen v tiskani obliki na sedežu
podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

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:

Opis delovnega področja kot izhaja iz ustanovitvenih
aktov:
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
dejavnosti, navedene v Statutu podjetja.

opravlja

Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni
list RS, št. 69/07, 17/08) so dejavnosti podjetja:
a) glavne dejavnosti:
1. E 36.000 zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
2. E 37.000 ravnanje z odplakami,
3. E 38.110 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
E 38.120 zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
E 38.210 ravnanje z nenevarnimi odpadki,
E 38.220 ravnanje z nevarnimi odpadki,
E 38.310 demontaža odpadnih naprav,
E 38.320 pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov
in odpadkov,
E 39.000 saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
4. N 81.290 čiščenje cest in drugo čiščenje,
N 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice,
5. S 96.030 pogrebna dejavnost.
Glavne dejavnosti podjetja se spremenijo s soglasjem
ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
6. D 35.111 proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah,
D 35.119 druga proizvodnja električne energije,
D 35.140 trgovanje z električno energijo,
D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo,
D 35.230 trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži,
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rušenje objektov ,
zemeljska pripravljalna dela,
postavljanje ostrešij in krovska dela,
gradnja cest,
gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
tekočine in pline,
gradnja objektov oskrbne infrastrukture za
elektriko in telekomunikacije
gradnja vodnih objektov,
gradnja drugih objektov nizke gradnje,
inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih
napeljav in naprav,
drugo inštaliranje pri gradnjah,
fasaderska in štukaterska dela,
vgrajevanje stavbnega pohištva,
oblaganje tal in sten,
druga zaključna gradbena dela,
druga specializirana gradbena dela,
dajanje gradbenih strojev in opreme v najem
in zakup,
cestni tovorni promet,
cevovodni transport,
dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup,
dajanje tovornjakov v najem in zakup,
upravljanje nepremičnin za plačilo ali po
pogodbi,
dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
skladiščenje,
druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje,
fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
nudenje celovitih pisarniških storitev,
druga trgovina na drobno v nespecializiranih
prodajalnah
proizvodnja pip in ventilov
proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
naprav, razen za gospodinjstva.

Podjetje
je
registrirano
za
dejavnost
prečiščevanja in distribucijo vode – E 36.000.

zbiranja,

Seznam vseh notranjih Delo je organizirano v naslednjih organizacijskih enotah:
organizacijskih enot:
- vodo - oskrba
- odvajanje in čiščenje odpadnih vod
- ravnanje z odpadki
- pogrebna in pokopališka dejavnost
- javne površine
- inženiring
- trg
- kotlovnice in energetika

-

splošne in kadrovske zadeve
finance in računovodstvo

Kontaktni podatki za vsako enoto posebej.
Organigram organa:

Organigram Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam
organov
dela:

vseh drugih /
s področja

2.c Kontaktni podatki
posredovanje informacij
Pristojna oseba:

uradne

osebe

(oseb),

pristojnih

za

Tatjana Šeško, vodja službe za splošne in kadrovske zadeve,
tel. št. 07 81 64 700,
el. naslov: tatjana.sesko@komunala-sevnica.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega,
lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:
Predpisi lokalnih
skupnosti:
Predpisi EU:

Povezava na državni register predpisov z delovnega
področja Komunale d.o.o. Sevnica http://www.arso.gov.si
Povezava na lokalni register predpisov z delovnega
področja Komunale d.o.o. Sevnica http://www.obcinasevnica.si/informacije/obcinski-predpisi/okolje-in-prostor
Povezava na evropski register predpisov-mednarodne
pogodbe
s
področja
varstva
okolja
http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in
_dokumenti/mednarodni_dokumenti/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma
lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov:
/
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih
sklopih
Seznam strateških in /
programskih
dokumentov:

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih 1. Izdaja soglasij:
vodi organ:
Projektni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja
za vodovod in kanalizacijo:

Potrebno priložiti:
Vloga projektanta
Idejna zasnova (skladno z ZGO-1B)
Soglasje k projektni dokumentaciji:
Potrebno priložiti:
Vloga investitorja
Projekt PGD (skladno z ZGO-1B)
Soglasje za priključitev na javni vodovod in
kanalizacijsko omrežje:
Potrebno priložiti:
Vloga investitorja
Priloge, navedene v vlogi
2. Javna naročila:

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS št.
12/2013 – UPB5 in 19/2014)
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 34/2011 in 60/2011-ZTP-D,
63/2013)

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc:

Register zbirk osebnih podatkov na spletni
informacijskega pooblaščenca (www.ip-rs.si)

strani

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk:

/

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega
značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij –
sledijo razčlenjenemu
opisu delovnega
področja organa:

-

informacije za javnost (dosegljive na spletni strani
podjetja)

-

obvestila na zadnji strani računov za komunalne
storitve

-

letaki, obvestila, plakati v zvezi z okoljskimi temami

-

elektronski obrazci na spletni strani podjetja

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

-

Večina informacij z delovnega področja Komunale
d.o.o. Sevnica je vedno dostopna na spletnem
naslovu podjetja: www.komunala-sevnica.si

-

Katalog informacij javnega značaja je fizično
dostopen v upravnih prostorih na sedežu podjetja
vsak delavnik od 6.00 do 14.00.

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ
JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam
najpogosteje
zahtevanih Pogrebne dejavnosti:
informacij oziroma tematskih sklopov
(samodejno osnovan seznam, ki ga
 Cenik pogrebnih in pokopaliških
določa povpraševanje po posamezni
dejavnosti
informaciji):
 Cenik letnih najemnin za grobove
Ravnanje z odpadki:






Zamenjava posod
Cenik komunalne opreme posode za odpadke
Urnik odvoza odpadkov
Urnik obratovalnega časa
zbirnega centra (vrste odpadkov)
Cenik najema kontejnerjev ter
drugih komunalnih storitev

Vsi veljavni ceniki ter urniki so objavljeni
na spletni strani: www.komunala-sevnica.si

