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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 Radeče d.o.o. opravlja dejavnosti, navedene v 
Odloku o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. (Uradni 
list RS št. 69/95, 114/00, 59/01 in 128/03) in Aktu o ustanovitvi javnega 
podjetja  

 
Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/07, 17/08) so dejavnosti podjetja: 
 

A01.130  pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in  
               gomoljnic 
A01.190  pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin 
A01.250  gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic 
A01.280  gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin 
A01.300  razmnoževanje rastlin 
C33.120  popravila strojev in naprav 
D35.220  distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
D35.230  trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
E36.000  zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
E37.000  ravnanje z odplakami 
E38.210  ravnanje z nevarnimi odpadki 
E39.000  saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
F41.100  organizacija izvedbe stavbnih projektov 
F41.200  gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb 
F42.110  gradnja cest 
F42.130  gradnja mostov in predorov 
F42.210  gradnja objektov oskrbe infrastrukture za elektriko in 
               telekomunikacije  
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 nape- 
               ljav in naprav 
F43.290  drugo inštaliranje pri gradnjah 
F43.310  fasaderska in štukaterska dela 
F43.320  vgrajevanje stavbnega zemljišča 
F43.330  oblaganje tal in sten 
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F43.341  steklarska dela 
F43.342  pleskarska dela 
F43.390  druga zaključna gradbena dela 
F43.990  druga specializirana gradbena dela 
G45.200  vzdrževanje in popravila motornih vozil 
G47.520  trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z  
                gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami  
                in steklom 
G47.761  trgovina na drobno v cvetličarnah  
G47.762  trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
                vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi 
H49.391  medkrajevni in drug cestni potniški promet 
H49.392  obratovanje žičnic 
H49.410  cestni tovorni promet 
H49.420  selitvena dejavnost 
H50.300  potniški promet po celinskih vodah 
H50.400  tovorni promet po celinskih vodah 
H52.210  spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
                prometu 
H53.200  druga poštna in kurirska dejavnost 
  I56.101  restavracije in gostilne 
  I56.102  okrepčevalnice in podobni obrati 
  I56.104  začasni gostinski obrati 
  J59.110  produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
  J59.120  post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video 
                filmov, televizijskih oddaj 
  J59.200  snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
  J60.100  radijska dejavnost 
  J60.200  televizijska dejavnost 
  J61.100  telekomunikacijske dejavnosti po vodih 
  J61.200  brezžične telekomunikacijske dejavnosti 
  J61.300  satelitske telekomunikacijske dejavnosti 
  J61.900  druge telekomunikacijske dejavnosti 
  J62.010  računalniško programiranje 
  J62.030  upravljanje računalniških naprav in sistemov 
  J62.090  druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi  
                 storitvami povezane dejavnosti 
  J63.110  obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
  J63.120  obratovanje spletnih portalov 
  L68.100  trgovanje z lastnimi nepremičninami 
  L68.200  oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih  
                 nepremičnin 
  L68.320  upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
 M69.200  računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, 
                 davčno svetovanje 
 M71.129  drugo tehnično projektiranje in svetovanje 
 M71.200  tehnično preizkušanje in analiziranje 
 M73.110  dejavnost oglaševalskih agencij 
 M73.120  posredovanje oglaševalskega prostora 
 M73.200  raziskovanje trga in javnega mnenja 
 M74.200  fotografska dejavnost 
 M74.300  prevajanje in tolmačenje 
 M74.900  druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
 N 79.900  rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
 N81.100  vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
 N81.290  čiščenje cest in drugo čiščenje 
 N81.300  urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
 N82.110  nudenje celovitih pisarniških storitev 
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 N82.190  fotokopiranje, priprava dokumentov in druge  
                posamične pisarniške  dejavnosti 
N82.300  organizacija razstav, sejmov, srečanj 
N82.990  drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za  
                poslovanje 
P85.600  pomožne dejavnosti za izobraževanje 
R90.020  spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
R93.110  obratovanje športnih objektov 
R93.292  dejavnost smučarskih centrov 
S95.110  popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih  
                enot 
S96.030  pogrebna dejavnost  
 
                  

    
Dejavnosti podjetja se spremenijo s soglasjem ustanovitelja.                               

                          

  
 

Seznam vseh 
notranjih 
organizacijskih 
enot: 

Delo je organizirano v naslednjih organizacijskih enotah: 
 

- oskrba s pitno vodo  
- odvajanje in čiščenje odpadnih vod 
- ravnanje z odpadki 
- pogrebna in pokopališka dejavnost 
- javne površine 
- vrtnarija 
- šolski prevozi 
- splošne in kadrovske zadeve 
- finance in računovodstvo 

 
http://www.komunala-radece.si/kontakt/ 
 

Organigram 
organa: 

Organigram Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o. 
 

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

Seznam vseh 
drugih organov s 
področja dela:  

/ 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje 
informacij 
Pristojna oseba: Brigita Stopar, direktorica 

tel. št. 03 56 80-240  
el. naslov: tajnistvo@komunala-radece.si 
 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih 
skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega 
oziroma evropskega registra predpisov) 
Državni predpisi: www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/   

 

Predpisi lokalnih 
skupnosti: 

www.radece.si/akti/  

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

http://www.komunala-radece.si/kontakt/
Organigram.pdf
mailto:tajnistvo@komunala-radece.si
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/okolje/
http://www.radece.si/akti/
http://eur-lex.europa.eu/sl/index.htm
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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: 

- Gospodarski načrt  za tekoče leto 

 
 
 
 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Vrste postopkov, 
ki jih vodi organ: 

1. Izdaja projektnih  pogojev in mnenj: 
 
 

Projektni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod 
in kanalizacijo:  

 Potrebno priložiti: 
 Vloga projektanta 
 Idejna zasnova (skladno z GZ, Ur.l. RS št.  61/17, 72/17) 

Mnenje k projektni dokumentaciji:  

 Potrebno priložiti: 
 Vloga investitorja 
 Projekt PGD (skladno z GZ, Ur.l. RS  št. 61/17, 72/17) 
  

Mnenje za priključitev na javni vodovod in kanalizacijsko 
omrežje: 
 
            Potrebno priložiti:  
            Vloga investitorja 
            Priloge, navedene v  vlogi 
 
2. Javna naročila:  

 Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 
14/18)  

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam evidenc: www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk   

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Seznam zbirk: / 

http://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk
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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)  

-    obveščanje v časopisu Posavski obzornik in lokalnem časopisu 
Radeške novice  

-    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 Javnega podjetja 
Komunala Radeče d.o.o. je vedno dostopna na spletnem 
naslovu podjetja:  www.komunala-radece.si  

-     v pisni obliki kot odgovor na pisno vprašanje, poslano na 
naslov: Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Titova 
ulica 107, 1433 Radeče 

-     preko elektronske pošte s pisnim vprašanjem na 
elektronski naslov: tajnistvo@komunala-radece.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 
informacij oziroma tematskih sklopov 
(samodejno osnovan seznam, ki ga 
določa povpraševanje po posamezni 
informaciji): 

Pogrebne dejavnosti:  

 Cenik pogrebnih in pokopaliških 
dejavnosti 

 Cenik letnih najemnin za grobove  

Ravnanje z odpadki: 

 Zamenjava posod 
 Urnik odvoza odpadkov  
 Cenik najema kontejnerjev ter drugih 

komunalnih storitev 

Ceniki so objavljeni na spletni strani 
www.komunala-radece.si in oglasni deski na 
sedežu podjetja 

 

http://www.komunala-radece.si/
mailto:tajnistvo@komunala-radece.si
http://www.kostak.si/ceniki/Odvoz_odlaganje_odpadkov.pdf
http://www.komunala-radece.si/

