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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
Datum objave: 18.11.2016
Datum začetka veljavnosti: 19.11.2016

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 17. redni seji dne 16.11.2016 sprejel
 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA

»JAVNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM, D.O.O.«
 

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja »Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 51/2016, v nadaljevanju: Odlok) se naslov tega odloka spremeni tako, da se glasi:
»Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.«
 

2. člen
6. člen Odloka se spremeni in na novo glasi:
(1)    Firma javnega podjetja je: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.
(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.
 

3. člen
Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni in na novo glasi:
»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.« 
 

4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 
Številka: 032-0012/2016
Datum: 16.11.2016
 

 Občina Ravne na Koroškem
 Tomaž Rožen, župan
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