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Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO),
¬Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/2010), Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62 z dne 29.01.2010)
sta Občinski svet Občine Cerknica na 6. redni seji dne 30.06.2011 in Občinski svet Občine Loška dolina na 6. redni seji dne 23. junija 2011 sprejela

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o.
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 7/2000).
2. člen
V 4. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. se črta in na novi glasi:
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
Šifra
kategorije

Deskriptor

B08.12

Pridobivanje gramoza, peska, gline

B08.91

F42.91

Gradnja vodnih objektov

F42.99

Gradnja drugih objektov nizke gradnje

F43.11

Rušenje objektov

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

F43.12

Zemeljska pripravljalna dela

B08.92

Pridobivanje šote

F43.13

Testno vrtanje in sondiranje

B08.99

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

F43.21

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

B09.90

Storitve za drugo rudarjenje

D35.11

Proizvodnja električne energije

F43.22

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in
naprav

D35.119

Druga proizvodnja električne energije

F43.29

Drugo inštaliranje pri gradnjah

D35.12

Prenos električne energije

F43.31

Fasaderska in štukaterska dela

D35.13

Distribucija električne energije

F43.32

Vgrajevanje stavbnega pohištva

D35.14

Trgovanje z električno energijo

F43.33

Oblaganje tal in sten

D35.30

Oskrba s paro in vročo vodo

F43.34

Steklarska in pleskarska dela

E36.00

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

F43.39

Druga zaključna gradbena dela

E37.00

Ravnanje z odplakami

F43.91

Postavljanje ostrešij in krovska dela

E38.11

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

F43.99

Druga specializirana gradbena dela

E38.12

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

G45.20

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

E38.21

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

E38.22

Ravnanje z nevarnimi odpadki

G46.12
G46.13

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

E38.3

Pridobivanje sekundarnih surovin

G46.72

Trgovina na debelo s kovinami in rudami

E38.31

Demontaža odpadnih naprav

G46.73

E38.32

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo

E38.320

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

E39.00

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

G46.74
G46.77

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

F41.10

Organizacija izvedbe stavbnih projektov

G47.52

F41.20

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim
materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

F42.11

Gradnja cest

H49.41

Cestni tovorni promet

F42.12

Gradnja železnic in podzemnih železnic

H49.42

Selitvena dejavnost

F42.13

Gradnja mostov in predorov

H49.50

Cevovodni transport

F42.21

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

H52.10

Skladiščenje
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

F42.22

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije

H52.21
H52.24

Pretovarjanje
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J63.99

Drugo informiranje

N77.29

Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

L68.10

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

N77.32

Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

L68.20

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

L68.31

Posredništvo v prometu z nepremičninami

N77.39

Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v
najem in zakup

L68.32

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

N81.10

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

M70.22

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N81.21

Splošno čiščenje stavb

M71.11

Arhitekturna in urbanistična dejavnost

N81.22

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

M71.12

Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje

N81.29

Čiščenje cest in drugo čiščenje

M71.20

Tehnično preizkušanje in analiziranje

N81.30

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

M72.19

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije

N82.19

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične
pisarniške dejavnosti

N82.99

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

M73.12

Posredovanje oglaševalskega prostora

M74.90

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

P85.59

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje

N77.11

Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

P85.60

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

N77.12

Dajanje tovornjakov v najem in zakup

S96.03

Pogrebna dejavnost

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
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