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OBČINSKEMU SVETU  

MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC 

 

 

 

 

 

ZADEVA:                 OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH     

                                   ODLOKA O USTANOVIVI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA               

                                   SLOVENJ GRADEC D.O.O. 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ:    JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 

 

 

 

 

 

POROČEVALEC:        David VALIČ, vodja Oddelka za gospodarstvo 

 

 

 
 

PREDLOG SKLEPA št. 1:  Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme  

                                                osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

                                                o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec   

                                                 d.o.o. v predloženem besedilu.                  

 

 

PREDLOG SKLEPA št. 2:  Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec soglaša, da se  

                                                osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

                                                o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec   

                                                 d.o.o. obravnava po skrajšanem postopku.                

   

 

PREDLOG SKLEPA št. 3:  Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec sprejme  

                                                predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka  

                                                o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Slovenj Gradec   

                                                 d.o.o. v predloženem besedilu.                  
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                                    OSNUTEK 

 

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ( Uradni list RS, št. 32/93,.30/1998-

ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN in 57/2011), 15. člena Odloka o gospodarskih javnih 

službah v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94 in 32/06), 3. člena Odloka o 

gospodarskih javnih službah v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 19/96, 75/97), 88. člena Statuta 

Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB-1 ) in 98. člena Statuta Občine 

Mislinja (Uradni list RS, št. 63/2010) sta Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 

_____seji dne___________ in Občinski svet Občine Mislinja na _____seji dne ____________ 

sprejela 

ODLOK 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI  JAVNEGA 

PODJETJA KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. 

 

1. člen 

 

V Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja komunala Slovenj Gradec  d.o.o. (Uradni list RS, št. 

45/2012 – uradno prečiščeno besedilo UPB 1) se v 5. členu pri ostalih dejavnostih: 

 

- dodajo naslednje nove dejavnosti:  

33.140 popravila električnih naprav 

35.112 proizvodnja električne energije v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah,  

35.140 trgovanje z električno energijo in 

49.500 cevovodni transport, 

- dejavnost 35.111 proizvodnja električne energije spremeni tako, da glasi: 35.111 

proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah, 

- dejavnost 35.119 proizvodnja električne energije se spremeni tako, da se glasi: 35.119 

druga proizvodnja električne energije, 

- dejavnost 47.761 trgovina nadrobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, 

gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali se spremeni tako, da se glasi: 47.761 trgovina na 

drobno v cvetličarnah, 

- dejavnost 63.990 druge dejavnosti informacijskih storitev se spremeni tako, da se glasi 

63.990 drugo informiranje 

- dejavnost 71.129 tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje se spremeni tako, da 

se glasi: 71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje.  

 

2. člen  

 

Te spremembe in dopolnitve  odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. 

 

Št.____________ 

Slovenj Gradec, dne______________ 

      

      Župan 

        Mestne občine Slovenj Gradec 

           Andrej Čas l.r. 

Št. ____________ 

Mislinja, dne______________        Župan 

          Občine Mislinja 

          Franc Šilak l.r.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2638
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Obrazložitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Komunala Slovenj Gradec d.o.o. 

  

 

Zaradi investicije v napravo za soproizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracijo) v 

kotlovnici na Šmarski cesti 2 v Slovenj Gradcu je potrebno obstoječim dejavnostim Komunale 

Slovenj Gradec d.o.o. dodati nove dejavnosti s področja proizvodnje in trgovanja z električno 

energijo.    

 

Zaradi navedenega se s prvo alinejo 1. člena sprememb in dopolnitev predlaga, da se v 5. členu 

odloka dodajo nove dejavnosti, hkrati pa se v ostalih alinejah 1. člena obstoječe dejavnosti 

uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07, 17/08). 

  

 

 

 

Pripravila: 

Milena Jošt, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o. 

 

 

 


