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2. člen
Za izvedbo vpisa sprememb in dopolnitev v sodni register je 

zadolžen direktor Gradnje Starše
javno podjetje d.o.o..

3. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi-

tvi Gradnje Starše, javno podjetje, d.o.o. začne veljati z dnem 
objave v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 
pravnomočnosti vpisa vložka v sodni register Okrožnega sodišča 
v Mariboru.

Številka:700-1/2021 Župan občine Starše
Datum:04. februarja 2021 Stanislav Greifoner, s.r.
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Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473. člena Zakona o gospodar-
skih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno be-
sedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. 
US, 82/13, 55/15, 15/17), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) 
in 16. člena Statuta Občine Starše (MUV št 1/17 in 35/17) občin-
ski svet Občine Starše sprejme Odlok o spremembah in dopolni-
tvah Odloka o ustanovitvi Gradnje Starše javno podjetje d.o.o. 
je Občinski svet Občine Starše na 15. redni seji, dne 4. februarja 
2021, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  

Gradnje Starše, javno podjetje, d.o.o.

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Gradnje Starše, javno podjetje, d.o.o. 

(MUV, št. 19/11) se spremeni 11. člen, tako da se glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 158.690,00 EUR, ki ga predsta-

vlja osnovni vložek ustanoviteljice.
Edina družbenica OBČINA STARŠE, s sedežem Starše 93, 

2205 Starše, z matično številko 5883199000, ima tri osnovne 
vložke ter tri poslovne deleže, in sicer:
1. osnovni vložek v znesku 37.500,00 EUR kot denarni vlo-

žek, na podlagi katerega ima poslovnih delež, ki predsta-
vlja 23,63 % osnovnega kapitala družbe ter je bil v celoti 
vplačan pred vpisom v sodni register in

2. osnovni vložek v znesku 64.400,00 EUR, ki ga je družbenik 
zagotovil kot stvarni vložek in je v celoti izročen s Pogodbo 
o vložitvi stvarnih vložkov - nepremičnine v osnovni kapi-
tal družbe Gradnje Starše d.o.o., stvarni vložek predstavlja 
nepremičnina parc. št. 745/5 k.o. 709 – Loka pri Rošnji ter 
s Pogodbo o vložitvi stvarnih vložkov -premičnin v osnov-
ni kapital družbe Gradnje Starše d.o.o. stvarni vložek pred-
stavljata premičnina - MINI BAGER – TEREX, vrsta stro-
ja GRADBENA MEHANIZACIJA z ocenjeno vrednostjo 
premičnine v višini 7100,00 EUR in premičnina TOVOR-
NO VOZILO S PODALJŠANO KABINO, znamka FORD, 
tip FND6- JXFAD (TRANSIT 350L EF 24/TDI DRW), z 
ocenjeno vrednostjo premičnine v višini 2300,00 EUR na 
podlagi katere ima poslovni delež, ki predstavlja 40,58 % 
osnovnega kapitala družbe.

3. osnovni vložek v znesku 56.790,00 EUR, ki ga je družbenik 
zagotovil kot stvarni vložek in je v celoti izročen s Pogod-
bo o vložitvi stvarnih vložkov - nepremičnine v osnovni 
kapital družbe Gradnje Starše d.o.o., stvarni vložek pred-
stavlja nepremičnina parc. št. 654/222 k.o. 715 Marjeta na 
Dravskem polju na podlagi katere ima poslovni delež, ki 
predstavlja 35,79 % osnovnega kapitala družbe.


