To je ime organizacije, ki je odgovorna za
vzpostavitev, upravljanje, vzdrževanje in
razširjanje vira. Ta opis vključuje:
— ime organizacije kot poljubno besedilo

0. Zap.
Št.

1. Naziv institucije

To je značilno in velikokrat enolično ime, pod
Področje je sistem razvrščanja visoke ravni, ki
katerim je zbirka podatkov poznana. Zaloga
pripomore k razvrščanju in iskanju zbirke
vrednosti tega metapodatkovnega elementa
podatkov po področju
je poljubno besedilo.

2. Naziv zbirke podatkov

3. Področje (šifrant)

To je kratek opisni povzetek vsebine zbirke
podatkov. Zaloga vrednosti tega
metapodatkovnega elementa je poljubno
besedilo.

Navede se enolična oznaka predpisa. Pri
opisu se navede SOP številka.

Navede se vsaj ena ključna beseda iz
večjezičnega tezavra EUROVOC, ki opisuje
zbirko podatkov.

4. Opis vsebine

5. Pravne podlage

6. Ključne besede (deskriptorji
EUROVOC-a)

1

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Prejemki članov poslovodstva in Gospodarstvo
nadzornega organa

Višina neto prejemkov in bonitet
članov poslovodnega organa,
organa upravljanja in nadzornega
organa, ter dogovorjena višina
odpravnine
Podatki o vrsti posla,
pogodbenih partnerjih ter
pogodbenih vrednostih
posameznih prejemnikov
sponzorskih in donatorskih
sredstev
Podatki o vrsti posla,
pogodbenih partnerjih ter
pogodbenih vrednostih po
posamezni pogodbi
Podatki o predmetu naročila,
izbranih pogodbenikih in
vrednostih naročil v EUR brez
DDV
Evidenca o objektih in napravah
javne komunalne infrastrukture

2

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Sponzorske in donatorske
pogodbe

Gospodarstvo

3

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Svetovalne in druge
intelektualne storitve

Gospodarstvo

4

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Seznam javnih naročil

Gospodarstvo

5

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Kataster komunalne
infrastrukture s področja
odvajanja odpadnih voda

Okolje in prostor

6

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Evidenca ekoloških otokov

Okolje in prostor

7

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Seznam vzdrževanih cest

Promet in infrastruktura

8

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Ceniki storitev

Gospodarstvo

Cenik storitev za dejavnosti, ki jih
družba izvaja v okviru izvajanja
gospodarske javne službe za
občine ustanoviteljice

9

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Evidenca grobov

Prebivalstvo in družba

Evidenca grobov vsebuje
podatke najemnikih grobov na
pokopališčih, ki jih upravlja
izvajalec gospodarske javne
službe

ZAKON
O POGREBNI IN POKOPALIŠKI
DEJAVNOSTI (SOP: 2016-012604)

10

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o.

Evidenca pokopališč

Prebivalstvo in družba

Evidenca pokopališč vsebuje
podatke o posameznem
pokopališču, ki ga upravlja izjalec
gospodarske javne službe

ZAKON
O POGREBNI IN POKOPALIŠKI
DEJAVNOSTI (SOP: 2016-012604)

Evidenca vsebuje podatke o
lokacijah ekoloških otokov v
občinah ustanoviteljicah
Evidenca javnih lokalnih cest in
poti, ki jih vzdržuje družba v
letnem in zimskem času

To je obseg zbirke podatkov v geografskem
Ta metapodatkovni element določa pogoje za
Ta metapodatkovni element vsebuje
prostoru, ki je podan opisno npr. občina
Kadar inštitucije omejijo javni dostop do zbirk uporabo oziroma ponovno uporabo zbirke
informacije o pristojbinah, ki jih je treba
Trebnje ali pa kot mejni pravokotnik. Mejni
podatkov, ta metapodatkovni element
podatkov. Če se za dostop in uporabo ne plačati za ponovno uporabo zbirke podatkov,
pravokotnik se izrazi z zahodno in vzhodno
zagotavlja podatke o omejitvah in razlogih
uporabljajo nobeni pogoji, se uporabi vnos če je to ustrezno, ali pa vsebovati naslov URL
zemljepisno dolžino ter južno in severno
zanje.
„ne velja noben pogoj“. Če pogoji niso znani, (Uniform Resource Locator), na katerem so
zemljepisno širino v decimalnih stopinjah z
se uporabi vnos „pogoji niso znani“.
na voljo informacije o pristojbinah.
natančnostjo najmanj dveh decimalk.

7. Območje, na katero se
vsebovani podatki nanašajo

8. Dostopnost podatkov
(šifrant)

9. Morebitni posebni pogoji za
uporabo oziroma ponovno
uporabo

10. Morebitni pogoji glede
zaračunavanja cene za ponovno
uporabo

Internetni naslov vira opredeljuje povezavo Internetni naslov vira opredeljuje povezavo
ali povezave za dostop/vpogled do/v zbirke ali povezave do dostopa za ponovno uporabo
podatkov. Zaloga vrednosti tega
zbirke podatkov v strojno berlji obliki. Zaloga
metapodatkovnega elementa je niz znakov, vrednosti tega metapodatkovnega elementa
običajno izražen kot URL (Uniform Resource
je niz znakov, običajno izražen kot URL
Locator).
(Uniform Resource Locator).

11. Internetni naslov za
dostop/vpogled podatkov

12. Internetni naslov do odprtih
podatkov (strojno berljiva
oblika)

To je datum nastanka zbirke podatkov.
Obstaja lahko največ en datum nastanka.

Ta metapodatkovni element opisuje kako
pogosto se osvežujejo podatki v zbirki
podatkov.

Metapodatkovni element opisuje v katerem
formatu je zbirka na voljo.

13. Datum nastanka

14. Pogostnost osveževanja
podatkov (šifrant)

15. Oblika zapisa

Če je zbirka podatkov povezana z drugimi
zbirkami podatki, ta metapodatkovni element
določa, kadar je to ustrezno, ciljno zbirko ali
zbirke prostorskih podatkov z njihovim
Jezik ali jeziki, ki se uporabljajo v zbirki
(skrbnik zbirke podatkov) z elektronskim
sklicem URI (Unique Resource Identifier).
podatkov. Zaloga vrednosti tega
naslovom. Ime in priimek osebe ter njen
Zaloga vrednosti tega metapodatkovnega
metapodatkovnega elementa je omejena na
elektronski naslov, ki je odgovorna za objavo
elementa je obvezna koda iz niza znakov, ki
jezike, opredeljene v standardu ISO 639-2.
zbirke podatkov.
jo običajno določi lastnik podatkov, in
imenski prostor iz niza znakov, ki enolično
označuje kontekst identifikacijske oznake (na
primer lastnika podatkov).

16. Jezik zapisa

17. Opis morebitne povezanosti
(odvisnosti) podatkov z drugimi
javnimi evidencami oziroma
podatkovnimi zbirkami ali
navedbo, da ni take povezave

Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (SOP: 2003-010900)

gospodarska javna služba,
Lokalna skupnost
poslovodenje, kadrovske zadeve

Podatki so objavljeni kot odprti
podatki

Ni omejitev

Ni omejitev

http://www.komunalakocevje.si/informacije-javnegaznacaja/

Letno

csv

slv

ni povezave

Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (SOP: 2003-010900)

donacija, politika pomoči

Podatki so objavljeni kot odprti
podatki

Ni omejitev

Ni omejitev

http://www.komunalakocevje.si/informacije-javnegaznacaja/

Po potrebi

csv

slv

ni povezave

Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (SOP: 2003-010900)

svetovanje, storitvene dejavnosti Slovenija

Podatki so objavljeni kot odprti
podatki

Ni omejitev

Ni omejitev

http://www.komunalakocevje.si/informacije-javnegaznacaja/

Po potrebi

csv

slv

ni povezave

Zakon o dostopu do informacij
javnega značaja (SOP: 2003-010900)

javno naročilo, gospodarska
Slovenija
javna služba, pogodba za dobavo
blaga,

Podatki so objavljeni kot odprti
podatki

Ni omejitev

Ni omejitev

http://www.komunalakocevje.si/informacije-javnegaznacaja/

Po potrebi

csv

slv

ni povezave

Zakon o varstvu okolja (SOP:
2004-01-1694)
Zakon o urejanju prostora (SOP:
2002-01-5386)
Uredba o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (SOP:
2015-01-3842)
Zakon o varstvu okolja (SOP:
2004-01-1694)

gospodarska javna služba,
okoljska politika, javna
infrastruktura

Lokalna skupnost

Na voljo je spletni vpogled v
podatke

http://www.eprostor.gov.si/si/brezplacni_pod
atki/
http://www.geoprostor.net/piso
mobile/

Po potrebi

slv

Zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture, ki ga vodi
Geodetska uprava RS

okoljska politika, ravnanje z
odpadki

Lokalna skupnost

Lokalna skupnost

Ni omejitev

Zakon o javnih cestah (SOP: 1997- mestna infrastruktura, cestne
01-1642)
službe

Lokalna skupnost

Na voljo je spletni vpogled v
podatke

Zakon o varstvu okolja (SOP:
cenovna politika, cenik,
2004-01-1694)
gospodarska javna služba
Uredba o metodologiji za
oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (SOP:
2012-01-3443)

Lokalna skupnost

Na voljo je spletni vpogled v
podatke

Ni omejitev

Lokalna skupnost

Podatki niso javno dostopni

Evidenca vsebuje osebne
podatke

Podatki so objavljeni kot odprti
podatki

Ni omejitev

pokopališče

pokopališče, javna infrastruktura, Lokalna skupnost
urbanizem

Ni omejitev

Ni omejitev

Ni omejitev

Po potrebi

csv

slv

ni povezave

http://www.eprostor.gov.si/si/brezplacni_pod
atki/
http://www.geoprostor.net/piso
mobile/
http://www.komunalakocevje.si/download/210_cenik_
odvajanja_in_ciscenja_odpadnih
_voda_ter_ravnanja_z_odpadki.
pdf
http://www.komunalakocevje.si/pogrebne-storitve/
http://www.komunalakocevje.si/energetika-2/
http://www.komunalakocevje.si/wpcontent/uploads/polo%C5%BEni
ca-in-

Po potrebi

csv

slv

Zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture, ki ga vodi
Geodetska uprava RS

Po potrebi

csv

slv

ni povezave

slv

ni povezave

http://www.komunalakocevje.si/pokopalisca/

Ni načrtovano

slv

ni povezave

Po potrebi

csv

18. Odgovorna oseba

