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OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

 

ZADEVA: 

 

PREDLOG SKLEPA O POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA 

JAVNEGA PODJETJA KANALIZACIJA IN ČISTILNA 

NAPRAVA RADLJE D. O. O.  

 

PREDLAGATELJ: 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi, mag. Alan BUKOVNIK 

 

GRADIVO PRIPRAVIL: 

 

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi 

POROČEVALEC: 

 

NAMEN: 

 

 

PRAVNA PODLAGA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADIVO OBRAVNAVAL: 

/ 

 

Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim 

vložkom (stroji, oprema in premičnine) 

 

517., 518. in 3.odst. 523. člena Zakona o gospodarskih 

družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 - ZSDU-B, 

33/07 - ZSReg-B, 67/07 - ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 

91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15), 21. 

člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 

– ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 76. člen Zakona o javnih 

financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – 

ZIPRS1617), 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi 

(MUV, štev. 25/06 in 20/15)  

 

 

Odbor za gospodarstvo 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

 

 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Sklep o 

povečanju osnovnega kapitala družbe Javno podjetje 

Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v 

predlagani vsebini. 

 

 

  

 

 

 



 

OBRAZLOŽITEV: 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi je na svoji 14. redni seji, dne 2. julija 2012, sprejel 

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o. 

Javno podjetje je v skladu z določili odloka prednostno opravljalo dejavnosti, ki so 

povezane z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave za obdelavo 

odpadne vode.  

 

S 1. 7. 2015 se je s sprejemom sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi javnega 

podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje ukinil režijski obrat Občine Radlje ob 

Dravi, s ciljem zagotoviti bolj racionalno in optimalno izvajanje gospodarskih javnih 

služb v občini Radlje ob Dravi. S sprejetimi spremembami in dopolnitvami odloka se je 

kot oblika za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki jih je do uveljavitve sprememb 

opravljal režijski obrat, določilo že ustanovljeno javno podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o.. Na obstoječe javno podjetje so tako prešla vsa delovna 

področja  režijskega obrata, kot tudi vsi delavci režijskega obrata.  

 

Osnovni kapital javnega podjetja trenutno znaša 7.500,00 EUR in sestoji iz enega 

osnovnega vložka edinega družbenika ustanovitelja (Občine Radlje ob Dravi), in 

sicer:  

- denarnega vložka v nominalni višini 7.500,00 EUR, na podlagi katerega ima 

edini družbenik poslovni delež 100% osnovnega kapitala družbe.  

 

V skladu z določili  8. člena odloka, lahko ustanovitelj javnega podjetja sklene, da se 

poveča osnovni kapital javnega podjetja.  

 

Zaradi širitve dejavnosti podjetja in opravljanja gospodarskih javnih služb podjetje 

nujno potrebuje ustrezno opremo in mehanizacijo, zaradi česar se predlaga 

povečanje osnovnega kapitala družbe Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna 

naprava Radlje d.o.o., s stvarnimi vložki - stroji in delovno opremo, po priloženem 

seznamu, ki je trenutno v lasti Občine Radlje ob Dravi.  

 

Skupna zaokrožena ocenjena vrednost strojev, opreme in premičnin, za katere se 

predlaga prenos, na podlagi Cenitvenega poročila, sodnega cenilca strojev 

opreme in premičnin, g. Simona Smolaka, z dne 30.12.2015, znaša 87.000 EUR. 

 

 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

Priloga: 

- seznam- Cenitev strojev in opreme last Občine Radlje ob Dravi,  

- predlog sklepa. 

 



Predlog 

 

Na podlagi 517., 518. in 3.odst. 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list 

RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07 - ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 

33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15), 21. člena Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 76. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 

96/15 – ZIPRS1617), 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, štev. 25/06 in 

20/15) je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi na svoji _____ redni seji, dne ____ 

sprejel 

 

 

S K L E P 
 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi soglaša, da Občina Radlje ob Dravi, kot edini 

družbenik  Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., poveča 

osnovni kapital Javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., s 

stvarnim vložkom strojev in opreme po seznamu Cenitvenega poročila, cenilca 

Simona Smolaka – SMOLAK d.o.o., z dne 30. 12. 2015 - Cenitev strojev in opreme last 

Občine Radlje ob Dravi, v skupni zaokroženi ocenjeni vrednosti 87.000 EUR. 

 

 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

      mag. Alan BUKOVNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje, d.o.o. 

- Zadeva, tu 

- Evidenca, tu 








