INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Odgovorna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem
naslovu:
Druge oblike kataloga:

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Mislinjska Dobrava
108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Mag. Ivan Plevnik
13.11.2013
24.11.2017
http://www.kocerod.si/index.php?site=vsebine_all&kat=10409&lang=1

Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu podjetja v času
uradnih ur.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI
RAZPOLAGA
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Telefaks:
E-naslov:
TRR:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Šifra dejavnost:

KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.,
Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
02 620 35 20
02 620 35 27
info@ko-cerod.si
IBAN SI56 03175100I0440 651 (SKB d.d.)
IBAN SI56 1010 0005 3408 777 (BANKA INTESA SANPAOLO d.d.)
6086381000
SI94050198

38.110 (Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov)
38.120 (Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov)
38.210 (Ravnanje z nenevarnimi odpadki)

2.a ORGANIGRAM IN PODATKI O ORGANIZACIJI ORGANA
USTANOVITELJI DRUŽBE
Mestna občina Slovenj Gradec v deležu:
Občina Ravne na Koroškem v deležu:
Občina Dravograd v deležu:
Občina Prevalje v deležu:
Občina Radlje ob Dravi v deležu:
Občina Mislinja v deležu:
Občina Mežica v deležu:
Občina Muta v deležu:
Občina Črna na Koroškem v deležu:
Občina Vuzenica v deležu:
Občina Podvelka v deležu:
Občina Ribnica na Pohorju v deležu:

23,12 %
16,58 %
11,94 %
8,98 %
8,51 %
6,45 %
5,26 %
5,00 %
4,90 %
3,83 %
3,70 %
1,73 %

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ORGANA:
•
•
•
•

zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov,
obdelava ali predelava mešanih komunalnih odpadkov,
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
sortiranje in obdelava ločenih zbranih frakcij za predelavo,

•
•
•
•
•

prevoz komunalnih odpadkov in njihovih frakcij,
izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki,
strokovno - tehnične in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje javne službe ravnanja z odpadki:
zbiranje, odvoz, predelava in odlaganje za vse izvajalce javne službe,
izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe ravnanja z odpadki in
druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarskih javnih služb s področja ravnanja z odpadki.

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
Organizacijska struktura
•
•
•
•
•
•
•

Uprava
MBO
Kompostarna
Sortirnica
Demontaža
Vzdrževanje in tehnica
Odlagališče

Vodstvena struktura
Direktor:
Vodja tehnoloških procesov:
Vodja vzdrževanja:
Vodja MBO:
Vodja logistike:
Skupinovodja sortirnice:

mag. Ivan Plevnik
Vojko Prislan, ing. vok
Sebastjan Kristan, mag. inž. energ.
Samo Cokan, ing. elektroteh.
Dejan Sovinc
Jože Krevh, ing. vok

ORGANIGRAM
Organigram podjetja je dostopen tukaj.

2.c KONTAKTNI PODATKI URADNE OSEBE
Ime in priimek ter naziv:
Funkcija:
Naslov:
Telefon:
E-naslov:

mag. Ivan Plevnik
Direktor
Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
02 620 35 26
ivan.plevnik@ko-cerod.si

2.d SEZNAM ZAKONOV, PODZAKONSKIH AKTOV IN PREDPISOV EVROPSKIH SKUPNOSTI Z DELOVNEGA
PODROČJA ORGANA (PREKO DRŽAVNEGA, LOKALNEGA OZ. EVROPSKEGA REGISTRA PREDPISOV)
Državni predpisi
Lokalni predpisi:

Predpisi EU:

2.e SEZNAM PREDLOGOV PREDPISOV
•
•

Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o gospodarskih javnih službah

Pravno informacijski sistem
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Koroški regiji
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja KOCEROD, družbe za ravnanje
z odpadki, d.o.o.
Zakonodaja MO Slovenj Gradec
Evropski register predpisov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
Zakon o gospodarskih družbah
Zakon o javnih financah
Zakon o računskem sodišču
Zakon o javnem naročanju
Zakon o kontroli cen
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja
Zakon o varstvu okolja
Uredba o odpadkih
Uredba o odlagališčih odpadkov
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih
Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
Uredba o odpadnih oljih

2.f SEZNAM STRATEŠKIH IN PROGRAMSKIH DOKUMENTOV PO VSEBINSKIH SKLOPIH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2013
Letno poročilo 2014
Letno poročilo 2015
Letno poročilo 2016
Poslovni načrt za leto 2013
Poslovni načrt za leto 2014
Poslovni načrt za leto 2015
Poslovni načrt za leto 2016
Poslovni načrt za leto 2017

2.k PODATKI O POSLIH
Podatki o poslih so dostopni tukaj.

2.l PODATKI O PREJEMKIH VODSTVENIH OSEB
Podatki o prejemkih vodstvenih oseb so dostopni tukaj.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Dostop do elektronske oblike:
Dostop do fizične oblike:

spletni naslov: http://www.kocerod.si/
e - pošta: info@ko-cerod.si
Dostop do fizične oblike kataloga informacij javnega značaja je
možen v času delovnih ur na sedežu podjetja: Mislinjska Dobrava
108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
•

Informacije o ločenem zbiranju odpadkov

•
•
•
•

Informacije o ravnanju z nevarnimi in kosovnimi odpadki
Informacije o ravnanju z biološkimi odpadki
Informacije o cenah prevzema bioloških, kosovnih in nevarnih odpadkov
Informacije o ceni komposta

