Na podlagi 26. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98ZZLPPO, 127/06-ZJZP, 38/10-ZUKN, 57/2011), 48. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12) in 20. člena Statuta Občine
Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1 in
47/08), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 14. redni seji, dne 06.06.2013 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
Komunala Radgona d.o.o.
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70 z dne 01.02.2012 in 73 z dne 01.10.2012 – v nadaljevanju:
odlok) se v 4. členu tretji odstavek v celoti spremeni tako, da se glasi:
»C) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD šifrant), so dejavnosti podjetja
naslednje:
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000 Ravnanje z odplakami
E38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110 Gradnja cest
F42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130 Gradnja mostov in predorov
F42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910 Gradnja vodnih objektov
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F43.110 Rušenje objektov
F43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330 Oblaganje tal in sten
F43.341 Steklarska dela
F43.342 Pleskarska dela
F43.390 Druga zaključna gradbena dela
F43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.990 Druga specializirana gradbena dela
G46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
G47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
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G47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi
izdelki, barvami in steklom
G47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi
oblogami
G47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
H52.100 Skladiščenje
H52.240 Pretovarjanje
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M71.121 Geo-meritve, kartiranje
M71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S96.030 Pogrebna dejavnost
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«
V 4. členu odloka se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Glavna dejavnost družbe je:
E36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode«
2. člen
Besedilo 9. člena odloka se v celoti spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Ustanovitelj javnega podjetja odloča o:
− izvolitvi in odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanovitelja,
− podelitvi razrešnice nadzornemu svetu,
− spremembah in dopolnitvah tega odloka,
− zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
− vračanju naknadnih vplačil,
− delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
− statusnih spremembah in prenehanju družbe,
− drugih zadevah, za katere tako določa zakon,
− potrditvi cene storitve posamezne javne službe za območje občine,
− daje soglasje k statutu podjetja.«
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3. člen
Besedilo 10. člena odloka se v celoti spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 250.258,56 EUR (dvestopetdesetisočdvestooseminpetdeset evrov in
56/100) ter predstavlja 100 % poslovni delež ustanovitelja Občine Gornja Radgona in je razdeljen
na spodaj navedene osnovne vložke:
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 41.729,00 EUR
(enainštiridesettisočsedemstodevetindvajset evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež
v višini 16,6744 %,
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 49.300,00 EUR
(devetinštiridesettisočtristo evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež v višini 19,6996
%,
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 30.000,00 EUR (tridesettisoč
evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež v višini 11,9876 %,
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 40.009,56 EUR
(štiridesettisočdevet evrov in 56/100), kar predstavlja poslovni delež v višini 15,9873 %,
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 41.220,00 EUR
(enainštiridesettisočdvestodvajset evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež v višini
16,4710 %,
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 38.000,00 EUR
(enainštiridesettisoč evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež v višini 15,1843 % in
− osnovni vložek družbenika Občine Gornja Radgona v višini 10.000,00 EUR (desettisoč
evrov in 00/100), kar predstavlja poslovni delež v višini 3,9959 %.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti družbe.«
4. člen
Dopolni se prvi odstavek 15. člena odloka, tako da se za 7. točko, dodata nova 8. in 9. točka, ki se
glasita:
»8. imenovanje prokurista in določitev obsega prokure,
9. daje soglasje k 7. in 8. alineji 9. člena tega odloka.«
5. člen
Besedilo 33. člena odloka se v celoti spremeni in dopolni tako, da glasi:
»Javno podjetje ne sme brez soglasja nadzornega sveta sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki
se nanašajo na pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnine, izvajanje investicijskih del (iz
obvezne gospodarske javne službe) in najemanje posojil in kreditov, z zapadlostjo nad enim letom,
kakor tudi dajanje takih posojil ali poroštev, sklepanje zakupnih pogodb glede lastnih ali tujih
sredstev, sklepanje korporacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, podeljevanje zastopstva in
neomejenih pooblastil.«
6. člen
Sklenjeni notarski zapis – Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Opr.št.SV 357/2011 z
dne 22. 4. 2011 se uskladi z določbami tega odloka v roku 15 dni od pričetka njegove veljave.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni
časopis Prepih.
Številka: 35200-1/2004-U108
Datum: 07.06.2013
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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