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Odlok o ustanovitvi javnega podjetja »Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« - neuradno prečiščeno
besedilo (1)
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2016, 57/2016
Datum objave:
Datum začetka veljavnosti:

18.10.2016
19.10.2016

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –
ZUJF; v nadaljevanju: ZLS), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11; v nadaljevanju:
ZGJS), 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15, v
nadaljevanju: ZGD), in 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji
16. redni seji dne 12.10.2016 sprejel
ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA
»JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O.«
I.

Splošne določbe

1. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem ustanovi javno podjetje »Javno podjetje
Ravne na Koroškem, d.o.o.«, kot družbo z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju:
javno podjetje) za opravljanje dejavnosti iz tega odloka kot gospodarskih javnih
služb.
2. člen
(ustanoviteljica)
(1) Javno podjetje je organizirano kot enoosebna družba z omejeno odgovornostjo.
(2) Edina ustanoviteljica in lastnica javnega podjetja je Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
(3) Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Ravne na Koroškem.
3. člen
(trajanje)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas in lahko preneha z delovanjem v
primerih določenih z zakonom ter na podlagi sprememb tega odloka.
4. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja
gospodarske javne službe, in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni
za ženski in moški spol.
II.

Firma in sedež

6. člen
(firma in sedež)
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JP Ravne, d.o.o.
(3) Sedež in poslovni naslov javnega podjetja je: Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem.
(4) Javno podjetje uporablja žig pravokotne oblike z izpisano sledečo vsebino: JP
Ravne, d.o.o.
(5) Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe ustanovitvenega akta.
(1) Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.
www.lex-localis.info/KatalogInformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=01323c03-1b59-4859-ad1c-0b61f4edbf91

1/10

24/05/2021

Lex localis

(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Ravne na Koroškem.
(4) Javno podjetje uporablja žig z izpisano sledečo vsebino: JKP Ravne na Koroškem,
d.o.o.
(5) Določitev poslovnega naslova ne pomeni spremembe ustanovitvenega akta.
III.

Dejavnost

7. člen
(dejavnost)
(1) Javno podjetje lahko opravlja sledeče lokalne gospodarske javne službe:
·
oskrba s pitno vodo,
·
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
·
urejanje in čiščenje javnih površin,
·
letno in zimsko vzdrževanje javnih cest,
·
urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave, semaforjev ter cestne prometne
svetlobne signalizacije in opreme,
·
urejanje in vzdrževanje mest za plakatiranje,
·
zbiranje, obdelava in odvoz komunalnih odpadkov,
·
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
(2) Podrobneje se opravljanje gospodarskih javnih služb opredeli s pogodbo med
občino in javnim podjetjem.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in naslednji) razvrščena v:
02.200
Sečnja
33.110
Popravila kovinskih izdelkov
33.120
Popravila strojev in naprav
33.140
Popravila električnih naprav
33.170
Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190
Popravila drugih naprav
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
41.100
Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200
Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110
Gradnja cest
42.130
Gradnja mostov in predorov
42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacijo
42.910
Gradnja vodnih objektov
42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110
Rušenje objektov
43.120
Zemeljska pripravljalna dela
43.130
Testno vrtanje in sondiranje
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
43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990
Druga specializirana gradbena dela
45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
49.410
Cestni tovorni promet
49.420
Selitvena dejavnost
49.500
Cevovodni transport
52.100
Skladiščenje
52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
68.100
Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
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68.310
Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.103
Druge pravne dejavnosti
70.100
Dejavnost uprav podjetij
70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111
Arhitekturno projektiranje
71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.900
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.110
Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.310
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210
Splošno čiščenje stavb
81.220
Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.990
Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
96.030
Pogrebna dejavnost
(4) Glavna registrirana dejavnost javnega podjetja je 37.000 Ravnanje z odplakami.
(5) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po odlokih, ki
urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju
javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture in evidenc).
(6) Javno podjetje lahko poleg dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena opravlja
tudi druge dejavnosti oziroma posle, ki ne pomenijo opravljanje gospodarskih javnih
služb, so pa pomembne za njegovo poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih
služb ter zagotavljajo boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost
zaposlenih delavcev, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(7) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora
javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in
drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme občinski svet.
(8) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka.
Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz
javnega podjetja in zagotovi drugo obliko izvajanja javne službe.
(9) V primeru, da javno podjetje ne izpolnjuje predpisanih pogojev za opravljanje
katere izmed dejavnosti, navedenih v tem členu, jih bo začelo opravljati kasneje, ko
bodo za to izpolnjeni pogoji. Če zakon določa, da sme javno podjetje začeti opravljati
določene dejavnosti, ko pristojni državni organ ali organizacija z javnimi pooblastili
izda odločbo, s katero ugotovi, da javno podjetje izpolnjuje pogoje za opravljanje te
dejavnosti, lahko javno podjetje začne opravljati to dejavnost, ko pristojni organ izda
odločbo.
IV.

Osnovni kapital

8. člen
(osnovni kapital)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500 evrov in sestoji iz enega
osnovnega vložka edine družbenice ustanoviteljice, in sicer:
·
denarnega vložka v nominalni višini 7.500 evrov.
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 100.000,00 evrov in sestoji iz enega
osnovnega vložka edine družbenice ustanoviteljice, in sicer:
denarnega vložka v nominalni višini 100.000,00 evrov.
(2) Občini Ravne na Koroškem kot ustanoviteljici in edini družbenici javnega podjetja
pripada poslovni delež v celoti.
(3) Ustanoviteljica javnega podjetja lahko sklene, da se poveča osnovni kapital
javnega podjetja.
(4) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v družbi ni dopustno prenesti na
pravne osebe zasebnega prava ali na pravne osebe javnega prava, katerih poslovni
delež je v lasti oseb zasebnega prava.
V.

Odgovornost za obveznosti javnega podjetja

www.lex-localis.info/KatalogInformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=01323c03-1b59-4859-ad1c-0b61f4edbf91

3/10

24/05/2021

Lex localis

9. člen
(odgovornost)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti javnega podjetja.
VI.
Najem, uporaba, upravljanje in vzdrževanje ter izvajanje
investicij v javno komunalno infrastrukturo
10. člen
(najem infrastrukture)
(1) Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarskih javnih služb
(infrastrukturni objekti), so last ustanoviteljice. Javnemu podjetju se dajo v najem s
posebno najemno pogodbo. Določitev najemnine, uporabo in standarde vzdrževanja
infrastrukturnih objektov poleg najemne pogodbe urejajo tudi splošni predpisi, ki
urejajo posamezno gospodarsko javno službo in oblikovanje cen.
(2) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober
gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(3) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek občine, ki ga
namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni
infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
VII.

Upravljanje javnega podjetja

11. člen
(ustanoviteljske pravice)
(1) Ustanoviteljica v skladu z zakonom samostojno odloča:
·
o spremembah in dopolnitvah tega odloka kot ustanovitvenega akta;
·
o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z
izvajanjem gospodarskih javnih služb;
·
potrjuje programe izvajanja javnih služb;
·
o statusnih spremembah ali prenehanju javnega podjetja;
·
o imenovanju in razreševanju članov nadzornega sveta, razen tistega, ki ga
izvoli svet delavcev;
·
o soglasju k imenovanju in razrešitvi direktorja;
·
o postavitvi prokurista ali poslovnega pooblaščenca;
·
o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala;
·
o zadolževanju in dajanju poroštev javnega podjetja;
·
o višini nagrad članom nadzornega sveta;
·
o drugih zadevah, za katere tako določa zakon.
(2) Odločitve ustanoviteljice se vpisujejo v knjigo sklepov, v skladu z določbami ZGD.
Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
12. člen
(organi podjetja)
Javno podjetje ima naslednje organe:
·
nadzorni svet,
·
direktorja.
13. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet javnega podjetja ima pet članov. Za člana nadzornega sveta je
lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje skladno z določili zakona, ki
ureja gospodarske družbe.
(2) Štiri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanoviteljica. Enega člana, ki
zastopa interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev.
(3) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega
namestnika predsednika. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo v razmerju do
direktorja javnega podjetja in ustanoviteljice, če za posamezen primer ni določeno
drugače.
(4) Predsednik oziroma namestnik predsednika sklicuje in vodi seje nadzornega sveta
ter podpisuje zapisnike in sprejete sklepe.
14. člen
(mandat nadzornega sveta)
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(1) Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član
nadzornega sveta lahko ponovno imenovan.
(2) Člani nadzornega sveta javnega podjetja, ki jih je imenovala ustanoviteljica, so za
svoje delo odgovorni ustanoviteljici. Za dolžnost skrbnega ravnanja in odgovornost
članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja
gospodarske družbe.
15. člen
(naloge nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) V okviru svojih pristojnosti nadzorni svet:
·
pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo
blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari;
·
potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju
predloži direktor ter o rezultatih sestavi poročilo za ustanoviteljico;
·
potrjuje predlog razdelitve dobička in pokrivanja izgube;
·
daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki,
razvoju javnega podjetja, programih dela in finančnih načrtih javnega podjetja;
·
obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzema stališče;
·
imenuje in razrešuje direktorja;
·
odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
·
odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega
sveta določeno, da smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim
soglasjem;
·
odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim
podjetjem;
·
imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo;
·
odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja;
·
odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev javnega podjetja, katerih
vrednost presega 10.000 evrov;
·
odloča o prometu z nepremičninami in investicijah, ki niso bile potrjene v
poslovnem planu;
·
odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(3) Nadzorni svet sprejema poslovnik o svojem delu, interne akte s področja delovno
pravne zakonodaje, za katere po zakonu ni pristojen direktor, spremlja rentabilnost
poslovanja javnega podjetja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje javnega
podjetja, o čemer obvešča ustanoviteljico.
16. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za
izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora, lahko zahteva vsak
član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(2) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet določi, da se
smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet
zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanoviteljica.
(3) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
17. člen
(seje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je
sklepčna, če so na seji prisotni najmanj trije člani. Odločitev na seji nadzornega
sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta
ima en glas.
(2) Vsak član nadzornega sveta ali direktor, ki navede namen in razlog za sklic seje,
lahko zahteva, da predsednik nadzornega sveta takoj skliče sejo. Seja mora biti
sklicana takoj, izvesti pa jo je potrebno najkasneje v štirinajstih dneh po sklicu. Če
zahteva člana nadzornega sveta ali direktorja ni sprejeta, lahko dva člana sveta sama
skličeta nadzorni svet in predlagata dnevni red.
18. člen
(plačilo nadzornega sveta)
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. Plačilo mora biti v
ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem
javnega podjetja. Višino plačila določi ustanoviteljica enkrat letno s posebnim
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sklepom. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega
podjetja.
19. člen
(direktor)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga imenuje in odpokliče
nadzorni svet na podlagi javnega razpisa. Nadzorni svet mora o imenovanju in
razrešitvi direktorja pridobiti soglasje ustanoviteljice.
(2) Postopek imenovanja direktorja se mora pričeti najkasneje tri mesece pred
iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom
mandata.
(3) Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja objavi nadzorni svet skladno z
določili zakona, ki ureja delovna razmerja, pri čemer se lahko objavo posreduje tudi
v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
(4) Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata
ponovno imenovana.
20. člen
(javni razpis)
(1) Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih
pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
·
da ima najmanj visokošolsko izobrazbo (VII/1) ekonomske, tehnične ali
pravne smeri;
·
da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je
navedena kot pogoj in od tega najmanj dve leti izkušenj na vodstvenih oziroma
vodilnih delovnim mestih;
·
da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti.
(2) Objava javnega razpisa vsebuje:
·
navedbo prostega delovnega mesta;
·
pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat;
·
navedbo dokazil, ki jih mora kandidat predložiti prijavi;
·
rok za vlaganje prijav, pri čemer le-ta ne sme biti krajši od petnajst dni od
dneva objave javnega razpisa, ter naslov pošiljanja prijav;
·
rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
·
navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa;
·
druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.
(3) Prijavi za javni razpis za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo
kandidati predložiti program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem
obdobju.
21. člen
(sklenitev pogodbe o zaposlitvi)
(1) Po imenovanju se z direktorjem sklene pogodba o zaposlitvi, ki jo v imenu
nadzornega sveta podpiše predsednik ter o tem seznani ustanoviteljico.
(2) S pogodbo o zaposlitvi se uredijo medsebojne pravice in obveznosti v skladu z
veljavno delovnopravno zakonodajo. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za
čas trajanja mandata.
22. člen
(naloge direktorja)
(1) Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktor je odredbodajalec
javnega podjetja in podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente, ki se
nanašajo na poslovanje javnega podjetja
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
·
določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja;
·
izvajanje sklepov ustanoviteljice in nadzornega sveta;
·
priprava poslovnih načrtov, poročil, razvojnih načrtov, programov izvajanj
javnih služb;
·
sprejem akta o organizaciji dela;
·
sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju
nadzornega sveta;
·
sprejem kadrovskega načrta po predhodnem soglasju nadzornega sveta;
·
sklepanje pogodb o zaposlitvi z delavci;
·
izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na
delo v skladu s sprejetimi akti;
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·
·

poročanje ustanoviteljici in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki
lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja;
izvajanje nalog, ki jih določa zakon.

23. člen
(direktor z omejenimi pooblastili)
(1) V primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, v drugih primerih, ko
direktor preneha z delom, ali v primeru, da po poteku mandata ni izbran nov
direktor, nadzorni svet največ za dobo enega leta imenuje direktorja z omejenimi
pooblastili brez razpisa. Direktor z omejenimi pooblastili opravlja funkcijo do rednega
imenovanja direktorja.
(2) Direktor z omejenimi pooblastili mora izpolnjevati pogoje za imenovanje
direktorja, določene z zakonom in tem odlokom, razen pogoja glede vodstvenih
oziroma vodilnih izkušenj.
(3) Če nadzorni svet ne imenuje direktorja z omejenimi pooblastili v tridesetih dneh
od nastale okoliščine, imenuje direktorja z omejenimi pooblastili ustanoviteljica.
24. člen
(predčasen odpoklic direktorja)
(1) Nadzorni svet lahko predčasno odpokliče direktorja v naslednjih primerih:
·
če huje krši obveznosti;
·
če ni sposoben voditi poslov;
·
če postane trajno nezmožen za opravljanje dela;
·
če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, splošnih aktih ustanovitelja in
splošnih aktih javnega podjetja ali krši določbe teh predpisov;
·
če s svojim nevestnim ali nezakonitim ravnanjem povzroči javnemu podjetju
večjo škodo ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi
lahko nastale hujše motnje pri izvrševanju javne službe.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ga razreši nadzorni svet oziroma ko
nadzorni svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
(3) V kolikor direktor sam poda izjavo o odstopu, mora opravljati tekoče posle do
imenovanja novega direktorja, razen če nadzorni svet odloči drugače in imenuje
direktorja z omejenimi pooblastili.
(4) V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena direktor ni upravičen do
odpravnine. Prav tako ni upravičen do odpravnine, če se po odpoklicu zaposli v
javnem podjetju.
VIII.

Javna pooblastila

25. člen
(javno pooblastilo)
Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in
na način, ki ga določa zakon oziroma ustanoviteljica s svojimi odloki oziroma drugimi
ustreznimi splošnimi akti.
IX.

Financiranje dejavnosti in letni računovodski izkazi

26. člen
(viri financiranja)
Dejavnost javnega podjetja se financira iz naslednjih virov:
·
iz prihodkov, doseženih s prodajo storitev v okviru izvajanja javnih služb;
·
iz drugih sredstev, namenjenih sofinanciranju obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb;
·
iz drugih virov določenih z zakonom in občinskimi predpisi;
·
iz prihodkov od opravljanja drugih dejavnosti javnega podjetja.
27. člen
(računovodski izkazi)
(1) Direktor je dolžan pripraviti letni računovodski izkaz, skladno s predpisi, letno
poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
(2) Direktor je dolžan zagotoviti revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi
revizor, ki ga določi nadzorni svet.
28. člen
(delovanje v skladu z zakoni)
www.lex-localis.info/KatalogInformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=01323c03-1b59-4859-ad1c-0b61f4edbf91

7/10

24/05/2021

Lex localis

Javno podjetje se je v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, glede
pridobivanja pogodbenih izvajalcev in dobaviteljev opreme dolžno ravnati po
določbah zakona in drugih predpisih.
29. člen
(izguba oziroma dobiček javnega podjetja)
Javno podjetje pokriva izgubo, ki nastane pri poslovanju javnega podjetja, v skladu z
določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.
X.

Splošni akti

30. člen
(akti družbe)
(1) Ta odlok velja tudi kot akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo
(enoosebna d.o.o.), za katerega ni predpisana posebna oblika.
(2) Notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s
pooblastili vodilnih delavcev, predpiše direktor s pravilniki.
(3) Druge splošne akte javnega podjetja sprejema na predlog direktorja občinski svet
ustanoviteljice, če ni s tem odlokom drugače določeno. Posamične izvedbene in
konkretne akte oziroma navodila za delo izdaja direktor.
XI.

Vpliv na druge odloke

31. člen
(Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na
Koroškem)
3. člen Odloka o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih površin v Občini Ravne na
Koroškem (Uradni list št. 105/2008) se spremeni in na novo glasi:
»3. člen
(način izvajanja)
Urejanje, vzdrževanje in varstvo javnih površin je obvezna gospodarska javna služba,
ki jo v Občini Ravne na Koroškem izvaja Javno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. v
skladu s tem odlokom, lahko pa tudi drugi izvajalci v skladu z Zakonom o
gospodarskih javnih službah (v nadaljevanju: izvajalci).«
32. člen
(Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem)
(1) 6. člen Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS št. 12/2011; Uradno glasilo slovenskih občin št. 20/2013, v
nadaljevanju: Odlok o oskrbi s pitno vodo) se spremeni in na novo glasi:
»6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer Javno podjetje Ravne na
Koroškem d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod
pogoji, določenimi s tem odlokom.«
(2) V drugem odstavku 25. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo se besedna zveza
»Javnemu komunalnemu podjetju Log d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo »Javnemu
podjetju Ravne na Koroškem d.o.o.«.
(3) V tretjem odstavku 25. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo se besedna zveza
»Javno komunalno podjetje Log d.o.o.« nadomesti z besedno zvezo »Javno podjetje
Ravne na Koroškem d.o.o.«.
33. člen
(Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Ravne na Koroškem)
6. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na
območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS št. 12/2011, Uradno glasilo
slovenskih občin št. 20/2013; v nadaljevanju: Odlok o odvajanju in čiščenju
padavinske odpadne vode) se spremeni in na novo glasi:
»6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer Javno podjetje Ravne na Koroškem
d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji,
določenimi s tem odlokom.«
www.lex-localis.info/KatalogInformacij/TiskDokumenta.aspx?SectionID=01323c03-1b59-4859-ad1c-0b61f4edbf91

8/10

24/05/2021

Lex localis

34. člen
(Odlok o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Ravne na
Koroškem)
Drugi stavek 4. Člena Odloka o plakatiranju na javnih oglasnih mestih v Občini Ravne
na Koroškem (Uradni list RS št. 92/2005) se spremeni in na novo glasi:
»Izvajalec plakatiranja je Občina Ravne na Koroškem, ki zagotavlja plakatiranje na
javnih plakatnih mestih preko pooblaščenega izvajalca, Javnega podjetja Ravne na
Koroškem d.o.o.«
35. člen
(Odlok o občinskih cestah)
Prvi stavek drugega odstavka 32. člena Odloka o občinskih cestah (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 19/2012) se spremeni in na novo glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest v občini izvaja Javno podjetje Ravne na
Koroškem d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec rednega vzdrževanja), v skladu z
izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest v občini.«
36. člen
(Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe
vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne
svetlobne signalizacije in opreme na območju občine Ravne na Koroškem)
Prvi odstavek 3. člena Odloka o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne
službe vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev ter druge cestne prometne
svetlobne signalizacije in opreme na območju občine Ravne na Koroškem (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 26/2011) se spremeni in na novo glasi:
»Naloge povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne službe se zagotavljajo v
Javnem podjetju Ravne na Koroškem d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi
tega odloka in pogodbe, sklenjene med izvajalcem in Občino Ravne na Koroškem (v
nadaljevanju: upravljavec).«
XII.

Prehodne in končne določbe

37. člen
(imenovanje prvega direktorja)
(1) Prvi direktor javnega podjetja funkcijo opravlja kot direktor z omejenimi
pooblastili ter ga za čas od ustanovitve podjetja do imenovanja direktorja v skladu z
določili tega odloka imenuje nadzorni svet, vendar najdlje za obdobje enega leta.
(2) Direktor z omejenimi pooblastili iz prejšnjega odstavka tega člena je odgovoren
za registracijo javnega podjetja, organizacijske in pravne zadeve pri pričetku
delovanja javnega podjetja, ki jih mora urediti najkasneje v enem letu od
imenovanja.
38. člen
(konstituiranje nadzornega sveta)
Nadzorni svet javnega podjetja se mora konstituirati najkasneje v tridesetih dneh po
uveljavitvi tega odloka. Član nadzornega sveta, ki je predstavnik zaposlenih, se
imenuje najkasneje v roku šestdeset dni od dne vpisa ustanovitve javnega podjetja v
sodni register.
39. člen
(prehodno obdobje izvajanja gospodarskih javnih služb)
(1) Gospodarske javne službe iz 7. člena tega odloka prične Javno podjetje Ravne na
Koroškem d.o.o. izvajati skladno s sklepom občinskega sveta o pričetku opravljanja
posamezne dejavnosti.
(2) Do pričetka izvajanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka s strani Javnega podjetja
Ravne na Koroškem d.o.o. je izvajalec teh javnih služb obstoječi izvajalec.
40. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,
razen določb od 31. do 36. člena tega odloka, ki se pričnejo uporabljati z dnem, ko
bo Javno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o. skladno z 39. členom tega odloka
pričelo izvajati dejavnosti iz 7. člena tega odloka.
Številka: 032-0006/2016
Datum: 12.10.2016
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Občina Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen, župan
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja
»Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 57/2016), vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega občina ne jamči
odškodninsko ali kako drugače (peti odstavek 8. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega
značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007, 95/2011).
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