Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
in v Našem časopisu, št. 439/16 z dne 27. 6. 2016

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11), Statuta
Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) in Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št.
430/2015) so Občinski svet Občine Borovnica na 14. redni seji dne 26. 5. 2016, Občinski
svet Občine Log - Dragomer na 11. redni seji dne 7. 6. 2016 in Občinski svet Občine Vrhnika
na 11. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejeli
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d. o. o.
1. člen
Spremeni se 7. člen Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno
podjetje Vrhnika, d.o.o., tako, da se glasi:
Po standardni klasifikaciji dejavnosti je dejavnost podjetja:
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje z plinastimi gorivi po plinovodni mreži
36.000 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
41.200 Gradnja stanovanjskih in ne stanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.210 Gradnja objektov oskrbovalne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.390 Druga zaključna gradbena dela
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
49.500 Cevovodni transport
52.100 Skladiščenje
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.310 68.320 69.200 70.220 71.111 71.121 71.129 71.200 73.110 73.120 74.900 77.290 81.290 81.300 82.190 82.300 85.590 85.600 96.030 96.090 -

Posredništvo v prometu z nepremičninami
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
Arhitekturno projektiranje
GEO meritve in kartiranje
Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
Tehnično preizkušanje in analiziranje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Drugje razvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
Čiščenje cest in drugo čiščenje
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Pogrebna dejavnost
Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
2. člen

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi
pa se tudi v uradnih objavah glasila Naš časopis.
(2) Odlok v Uradnem listu Republike Slovenije objavi Občina Vrhnika. Stroški objave
bremenijo občine ustanoviteljice glede na poslovne deleže.
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