
Katalog informacij javnega značaja  

1. Osnovni podatki o katalogu 

  

Naziv organa: 
KOMUNALA VITANJE, javno podjetje, d.o.o. 

Odgovorna uradna oseba za katalog: direktor: 
Peter Mauc 

Datum objave kataloga oziroma datum zadnje spremembe: 1.1.2021 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu: 

www.komunala-vitanje.si  

Druge oblike kataloga: 

Tiskana oblika je dostopna na sedežu podjetja. 

  

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s 
katerimi razpolaga, kar obsega: 

 

Splošni podatki o organu: 

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:   03 752 50 60 

Elektronska pošta:     info@komunala-vitanje.si, peter@komunala-vitanje.si    

Davčna številka: SI85712990 

Matična številka: 5777372 

Ustanovitelj družbe: 

Občina Vitanje 100% 

Dejavnosti družbe: 

http://www.komunala-vitanje.si/
mailto:info@komunala-vitanje.si
mailto:peter@komunala-vitanje.si


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

• oskrba s pitno vodo 
• odvajanje ter čiščenje odpadnih voda 
• vzdrževanje javnih površin 
• vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 
• vzdrževanje pokopališča in pogrebne storitve 
 
Podjetje določa tudi pogoje ter izdaja soglasja v zvezi s priključevanjem na javni vodovod ter javno 
kanalizacijo s čistilo napravo. 
 
Vodenje podjetja: 
 
Vodenje družbe opravlja direktor. 
 

Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega 
značaja: 

Kontaktna oseba: Peter Mauc 
Funkcija: direktor 
Naslov: Grajski trg 6, 3205 Vitanje 
Telefon: 03 752 50 60 
GSM: 051 632  112 
Elektronska pošta:     info@komunala-vitanje.si,  peter@komunala-vitanje.si   

 Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa 

Predpisi EU: 
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 

Državni predpisi: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/   
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ 
 
Lokalni predpisi: 

https://www.vitanje.si/objave/185 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vitanje 
UL, Št. 17, 29.03.1996 

• Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vitanje 
Ul. št. 14, 26.2.2010 

• Odlok o občinskih cestah v Občini Vitanje             
            Občina Vitanje • Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2012 • 29.6.2012 

• Odlok o pokopališkem redu v Občini Vitanje 
UL št. 23, 25.04.1997 

• Odlok o oskrbi z vodo 
UL št. 49, 23.06.1999 

• Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine 
Vitanje 
UL št. 4, 20.01.2000 

mailto:info@komunala-vitanje.si
mailto:peter@komunala-vitanje.si
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://www.pisrs.si/Pis.web/
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/
https://www.vitanje.si/objave/185
http://www.uradni-list.si/1/content?id=1850
http://www.uradni-list.si/1/content?id=96426&part=&highlight=
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=944fef8e-7bee-4c30-b887-21367004772a
http://www.uradni-list.si/1/content?id=4647
http://www.uradni-list.si/1/content?id=20330
http://www.uradni-list.si/1/content?id=12777


• Odlok o varovanju virov pitne vode na območju Občine Vitanje 
UL št. 29, 04.04.2002 

Seznam predlogov predpisov: 
 Lokalni predpisi v postopku javne obravnave: 
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=ea658577-0c2b-45fa-
9067-bc96166d6763 

Lokalni predpisi v postopku obravnave na občinskem svetu: 

 http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%&25NacinIskanja=0&Obcina=4b612760-
bc3d-4846-8ca5-9c819f789c65&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonskih postopkov, ki jih izdaja Komunala Vitanje d.o.o.: 
- projektni pogoji h gradnji (vodovod, kanalizacija)) 
- soglasja k projektnim rešitvam oz.  k projektni dokumentaciji 
- smernice k prostorskim aktom 
- 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. 
 
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila: 
 
 Javna razpisi / naročila po ZJN – 3 in ZJNVETPS: www.enarocanje.si/?podrocje=portal  
 
Seznam drugih zbirk podatkov: 
 
- Ceniki  (Ceniki se nahajajo na spletni strani:  www.komunala-vitanje.si ) 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja pri 
organu; 

 

Dostop do informacij javnega značaja: 

Vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro  osebno na sedežu podjetja ali v predhodno dogovorjenem času. 
Po elektronski pošti na uradni elektronski naslov podjetja (info@komunala-vitanje.si)  

Neposreden dostop do spletnega kataloga informacij javnega značaja: 

www.komunala-vitanje.si  
Dostop do informacij na podlagi neformalne zahteve: 

Ustna zahteva, preko telefona. 

Dostop do informacij na podlagi formalne zahteve: 

Zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti na 
naslov: info@komunala-vitanje.si 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=35564
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=ea658577-0c2b-45fa-9067-bc96166d6763
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/KatalogDrevo.aspx?SectionID=ea658577-0c2b-45fa-9067-bc96166d6763
http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=4b612760-bc3d-4846-8ca5-9c819f789c65&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
http://www.lex-localis.info/Iskalnik.aspx?IskalniNiz=%25&25NacinIskanja=0&Obcina=4b612760-bc3d-4846-8ca5-9c819f789c65&VrstaDokumenta=SEJE_OBCINSKEGA_SVETA
http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal
http://www.komunala-vitanje.si/
mailto:info@komunala-vitanje.si
http://www.komunala-vitanje.si/
mailto:info@komunala-vitanje.si


Dostop za ljudi s posebnimi potrebami: 

Osebam s posebnimi potrebami nudimo možnost pretvorbe besedila v lažje berljivo obliko.   

4. Stroškovnik; 

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16), 16., 
17. in 18. člen in link na uredbo v Pravno informacijskem sistemu RS 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 
20 eurov (z vključenim DDV). 

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. 

  

5. Morebitni stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali druge 
pogoje za ponovno uporabo informacij javnega značaja; 

Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji ponovne uporabe je določeno v Uredbi o 
posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26. 

  

6. 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 2020: 

Skupščino podjetja predstavlja Občinski svet Občine Vitanje. Člani skupščine za obravnavano leto 
niso prejeli nobenih prejemkov. 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941


 
 
Nadzorni svet podjetja od imenovanja v letu 2021 sestavlja pet članov: Rančnik Marjana, Brodej Jože, 
Oprešnik Viki, Kuzman Anton in Kričaj Janez. 
Člani nadzornega sveta vse od imenovanja naprej niso prejeli nobenih prejemkov. 
 
Poslovodni organ podjetja je direktor Peter Mauc. 
Povprečna višina mesečnih prejemkov v letu 2020 je 2.538,99 EUR bruto. 
Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2020 znaša 19.323,50 EUR neto. 
 

2. Donatorske, sponzorske, avtorske, svetovalne in druge pogodbe po 10.a členu, 11. odstavka 
ZDIJZ 

 
/ 
 
3. Seznam evidenčnih naročil po 21. členu ZJN-3 

 
 
Evidenčna naročila v letu 2020 

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETA 
IZBRANI PONUDNIK - 

GOSPODARSKI SUBJEKT 

VRSTA 

PREDMETA 

VREDNOST 

NAROČILA V 

EUR BREZ DDV 

Dobava in vgradnja gramoza 

Stanislav Fijavž s.p.  

Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

STORITEV 12.497,00 

    

Dobava bager DOOSAN DX27Z, SER.ŠT.5526 

Alojz Korenič s.p. 

Gradenje 3 

8220 Šmarješke Toplice 

BLAGO 14.900,00 

Drobni potrošni material 

KGZ z.o.o. 

Oplotniška c. 1 

3210  Slov. Konjice 

BLAGO 11.882,10 

 
 
 
Evidenčna naročila v letu 2019 

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETA 
IZBRANI PONUDNIK - 

GOSPODARSKI SUBJEKT 

VRSTA 

PREDMETA 

VREDNOST 

NAROČILA V 

EUR BREZ DDV 

Dobava in vgradnja gramoza 

Stanislav Fijavž s.p.  

Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

STORITEV 15.736,00 

Dobava in vgradnja vročega asfalta 

GMI d.o.o. 

Zg. Pristava 4 

3210  Slov. Konjice 

STORITEV 16.062,00 

 
 
 
 



Evidenčna naročila v letu 2018 

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETA 
IZBRANI PONUDNIK - 

GOSPODARSKI SUBJEKT 

VRSTA 

PREDMETA 

VREDNOST 

NAROČILA V 

EUR BREZ DDV 

Dobava in vgradnja gramoza 

Stanislav Fijavž s.p.  

Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

STORITEV 19.737,00 

Dobava mulčerja FRONTONI FOX PROFI 485 

KGZ z.o.o. 

Oplotniška c. 1 

3210  Slov. Konjice 

BLAGO 10.123,00 

 

Pluženje in posip 

 

Stanislav Fijavž s.p.  

Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

STORITEV 10.209,00 

 
 
 
 
 
Evidenčna naročila v letu 2017 

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETA 
IZBRANI PONUDNIK - 

GOSPODARSKI SUBJEKT 

VRSTA 

PREDMETA 

VREDNOST 

NAROČILA V 

EUR BREZ DDV 

Dobava in vgradnja gramoza 

Stanislav Fijavž s.p.  

Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

STORITEV 18.717,00 

Dobava in vgradnja vročega asfalta 

GMI d.o.o. 

Zg. Pristava 4 

3210  Slov. Konjice 

STORITEV 15.995,00 

 

 

 
Evidenčna naročila v letu 2016 

PREDMET NAROČILA- OPIS PREDMETA 
IZBRANI PONUDNIK - 

GOSPODARSKI SUBJEKT 

VRSTA 

PREDMETA 

VREDNOST 

NAROČILA V 

EUR BREZ DDV 

D 

Stanislav Fijavž s.p.                
Grajski trg 17   

3205 Vitanje 

GRADNJA 23.423,00 

D 

Ivan Pesjak s.p. 

Brezen 66 

3205  Vitanje 

GRADNJA 24.090,00 

Dobava in vgradnja finih grabelj na čistilni             LIVIPLANT, okoljske tehnologije   STORITEV  

napravi Vitanje                                                        in inženiring, d.o.o.                                               15.700,00 

                                                                                                 Pečovnik 24, 3000 Celje 



Dobava vozila Dacia Dustlgvamb 1,5  4x4                        Avtotehnika Celje d.o.o.  

                                                                                                 Bežigrajska c. 13, 3000  Celje               BLAGO           13.844,00 


