KATALOG INFORMAVCIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad
Odgovorna oseba: Zdenko Purnat, u.d.i.gozd.
Datum prve objave kataloga: 15.11.2018
Datum zadnje spremembe: 15.11.2018
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.gornji-grad.si/
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen tudi na sedežu podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad v
tiskani obliki.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
Splošni podatki o organu
Naziv: Komunala d.o.o. Gornji Grad
Naslov: Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03/838-30-10
Telefax: 03/838-30-11
E-naslov: komunala.gornji-grad@siol.net

Transakcijski račun NLB: 02426-0015913966
BIC: LJBASI2X
Matična številka: 1122959
Identifikacijska številka za DDV: SI43444954.

Ustanovitelji družbe
Občina Gornji Grad 100%.

Dejavnosti družbe
Za območje občine Gornji Grad izvaja Komunala d.o.o. Gornji Grad naslednje obvezne gospodarske
javne službe:
oskrba s pitno vodo,
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
urejanje in čiščenje javnih površin,
vzdrževanje občinskih javnih cest
in naslednje izbirne gospodarske javne službe:

-

urejanje pokopališč z mrliškimi vežicami,
upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti občine.

Družba izvaja v obliki javnih pooblastil tudi investicijsko načrtovanje v zvezi z gospodarjenjem s
komunalnimi infrastrukturnimi objekti in napravami ter izdaja soglasja in mnenja v zvezi s
priključevanjem na javni vodovod, javno kanalizacijo s čistilno napravo, določa pogoje in izdaja
soglasja ali mnenja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo komunalno infrastrukturo.

Vodenje družbe
Vodenje družbe opravlja direktor.

Kontaktni podatki uradne osebe za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek: Zdenko Purnat, u.d.i.gozd.
Funkcija: direktor
Naslov: Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad
Telefon: 03/838-30-10
Telefax: 03/838-30-11
E-naslov: komunala.gornji-grad@siol.net

Predpisi
Seznam zakonov podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Register predpisov RS: http://pisrs.si
Register predpisov Občine Gornji Grad (ustanoviteljice): http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=f384d22d-5e41-4417-ad02afb3bf2fdaed
Register predpisov EU:
http://pisrs.si/Pis.web/pravniRedEUPredpisiKiSoPredmetPrenosaInIzvedbeEurovocTematskoKazalo

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonskih postopkov, ki jih izdaja Komunala d.o.o. Gornji Grad:
-

Projektni pogoji h gradnji (vodovod, kanalizacija)
Soglasja k projektnim rešitvam oz. projektni dokumentaciji
Smernice k prostorskim aktom
Mnenja k predlogom prostorskih načrtov
Soglasje za povečanje/zmanjšanje vodovodnega priključka
Projektne pogoje in soglasja za priključitev obstoječega objekta na javno vodovodno in
kanalizacijsko omrežje.

Seznam evidenc s katerimi organ razpolaga
Seznam objektov in naprav komunalne infrastrukture.

Seznam drugih zbirk podatkov
/

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih
dokumentov
1. Javni podatki poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava glede na 10.a člen
ZDIJZ/12. odstavek
Podatki o prejemkih direktorja oz. drugega zastopnika poslovnega subjekta - izplačila za leto 2017:
Skupščino podjetja predstavlja Občinski svet Občine Gornji Grad. Člani skupščine za obravnavano leto
niso prejeli nobenih prejemkov.
Nadzorni svet podjetja sestavljajo (ime in priimek in neto prejemek iz naslova sejnin v obravnavanem
letu): Manca Žerovnik – 84,18 EUR, Klementina Veršnik – 42,09 EUR in Boris Purnat – 42,09 EUR.
Poslovodni organ podjetja je direktor Zdenko Purnat. Dogovorjena višina mesečnih prejemkov je
2.516,27 EUR bruto. Dogovorjena višina odpravnine je v skladu s kolektivno pogodbo. Skupna višina
izplačanih prejemkov v obravnavanem letu (neto) je 27.055,07 EUR.

2. Donatorske, sponzorske, avtorske, svetovalne in druge pogodbe po 10.a členu, 11. odstavka ZDIJZ
Donacije za leto 2017:
donacija, 13.03.2017, Kulturno društvo Gornji Grad, 50 EUR, enkraten dogodek.

Način dostopa do informacij
Spletna stran Občine Gornji Grad: http://www.gornji-grad.si/?q=content/komunala-0
E-naslov: komunala.gornji-grad@siol.net
Fizično na naslovu podjetja: Vsi dokumenti in informacije so dostopni tudi na sedežu podjetja Komunala
d.o.o. Gornji Grad v času uradnih ur, vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 uro.

