
Skladno z določbami Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - UPB, 117/06 - ZDavP-2, 23/14 in 50/14; v nadaljevanju 

ZDIJZ), je družba DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o. (v nadaljevanju družba) dolžna razkriti določene informacije javnega značaja, 

kar je prikazano v nadaljevanju: 

1. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA - PODATKI O POSLIH (10.a člen ZDIJZ, 11. odstavek) 

1.1 Sponzorske in donatorske pogodbe 

Vrsta posla 
Datum 

listine 

Pogodbena 

vrednost 

Pogodbeni 

partner 

Trajanje 

posla 

Višina 

posameznih plačil 

Donatorstvo – prispevek za veliki dobrodelni koncert 

Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi 
15.9.2022 50,00 EUR 

Društvo Viljem 

Julijan 

Enkratni 

dogodek 
50,00 EUR 

Donatorstvo – prispevek za sofinanciranje nakupa 

didaktičnih kompletov za pouk robotike 
23.11.2022 200,00 EUR 

OŠ Gornja 

Radgona 

Enkratni 

dogodek 
200.00 EUR 

 

1.2 Avtorske pogodbe 

Družba nima sklenjenih avtorskih pogodb, na osnovi katerih bi bila obvezana plačati pogodbeni znesek. 

 

1.3 Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve 

Družba nima sklenjenih individualnih svetovalnih pogodb. 

Na področju intelektualnih storitev ima družba za vsako posamično leto sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z izbrano revizijsko družbo. Za leta 

2022, 2023 in 2024 ima družba sklenjeno pogodbo o revidiranju finančnih izkazov z revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 

Ljubljana-Črnuče, TRR: 61000-0007293486, v višini 8.370,00 EUR brez DDV za posamezno poslovno leto.    

Družba ima sklenjeno pogodbo za izvajanje psihiatričnih pregledov in psihiatrične obravnave starostnikov doma za starejše z dr. med., specialist psihiater, N&H, 

Kristjan Negod s.p., Hardek 9/b, 2270 Ormož, TRR: 03123-1000044238, od 18.11.2019 dalje, v višini 50,00 EUR za opravljeno uro dela. 

Družba ima sklenjeno pogodbo za iz opravljanje del upravljalca centralnega ogrevanja, Robert Drvarič, Petanjci 96a, 9251 Tišina, od 1.1.2023 za dobo enega 

leta, v višini 600 € za opravljeno delo za pogodbeno obdobje. 

Na področju varstva osebnih podatkov in informacij javnega značaja ima družba sklenjeno pogodbo z družbo OMNIMODO, d.o.o., Barjanska cesta 68, 1000 

Ljubljana, TRR: 29000-0055451847, v višini 52,00 EUR brez DDV mesečno za svetovanje v zvezi z informacijami javnega značaja in v višini 68,00 EUR brez 

DDV mesečno za izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo podatkov, od 1.10.2022 dalje. 

 



Z izjemo revizijskih storitev družba koristi pravne storitve drugih pravnih ali fizičnih oseb, tako ima na področju pravnih storitev sklenjeno pavšalno pogodbo: 

- z odvetnikom mag. Iztok Drozdek, Savska cesta 10, 1000 Ljubljana, TRR: 05100-801208250,  pogodbo, od 11.2.2023, za dobo enega leta, pavšal na 

mesec 1.418,03 EUR brez DDV 

- z odvetnikom Aleksander Tušek, Jurovska cesta 17, 2230 Lenart, TRR: 34000-1013475861, pogodba od 16.3.2023 za dobo enega leta, pavšal na mesec 

znaša 1.000,00 EUR brez DDV  

- družba naroča odvetniške in druge pravne oz. notarske storitve v skladu s potrebami tudi pri drugih pravnih osebah. 

 

SEZNAM ODVETNIŠKIH IN DRUGIH PRAVNIH STORITEV  

 

2. INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA – UPRAVA IN ORGANI UPRAVLJANJA (10.a člen ZDIJZ, 12. odstavek) 

2.1 Podatki o poslovodnem organu - upravi 

Direktor Dr. Suzana Bračič Arcet, univ. dipl. oec. 

 

Dogovorjena višina mesečnega prejemka uprave (bruto): 

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. 

US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-

F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS)  predstavlja dogovorjeno višino mesečnega prejemka uprave (bruto vrednost) štirikratnik povprečne bruto plače, 

izplačane v družbi v preteklem poslovnem letu.  

Dogovorjena višina odpravnine uprave oziroma direktorja družbe: 

Če delodajalec prekine pogodbo brez krivdnih razlogov na strani direktorja, je direktorju dolžan izplačati odpravnino v višini šestkratnega osnovnega mesečnega 

plačila direktorja. Odpravnina, poleg primerov, določenih v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ne more biti izplačana, če se direktor po prekinitvi pogodbe 

ponovno zaposli v družbi. 

2.2 Podatki o organu upravljanju -  skupščini 

Članica, predstavnica Občine Gornja Radgona: Janja Osojnik (do 26.03.2020) 

Članica, predstavnica družbe Pramag: Kristina Dokl (od 12.01.2015) 

 

Informacije o prejemkih poslovodnih organov lahko najdete v  Letnem poročilu 2021 na povezavi spodaj: Letno poročilo 2021 

https://www.dso-gr.si/wp-content/uploads/2022/10/pregled-sklenjenih-pravnih-poslov.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3036
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3912
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1401
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2281
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
https://www.dso-gr.si/wp-content/uploads/2022/10/LETNO-POROCILO-ZA-LETO-2021-AJPES.pdf

