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Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja »Javno komunalno podjetje
Ravne na Koroškem, d.o.o.«
Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017
Datum sprejema: 13.12.2017
Datum objave: 22.12.2017
Datum začetka veljavnosti: 23.12.2017

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, 14/15 - ZUUJF), 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) in 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji 24. redni seji dne
13. 12. 2017 sprejel
 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA PODJETJA

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

1. člen
S tem odlokom se spreminjajo nekatera določila Odloka o ustanovitvi javnega podjetja »Javno
komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/16, 57/16, v
nadaljevanju: odlok).
 

2. člen
V 1. členu odloka se besedna zveza »Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« nadomesti z
besedno zvezo »Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.«.
 

3. člen
V prvi alineji drugega odstavka 15. člena odloka  se črtata besedi »njegovo blagajno«.
Črta se deseta alineja drugega odstavka 15. člena.
 

4. člen
V tretjem stavku 18. člena se črtata besedi »enkrat letno«.
 

5. člen
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»(1)Direktor je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:

·       da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na specializaciji po visokošolskih strokovnih programih,
ali na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), 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 delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah;

·       da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.«
 

6. člen
Drugi odstavek 23. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»(2) Direktor z omejenimi pooblastili mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja, določene z
zakonom in s tem odlokom, razen pogoja glede dveh let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih
delih in nalogah.«
 

7. člen
Drugi odstavek 27. člena odloka se spremeni in se po novem glasi:
»(2) Direktor v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali na predlog nadzornega sveta zagotovi
revizijo letnega računovodskega izkaza, ki jo opravi revizor, ki ga določi nadzorni svet.«
 

8. člen
Drugi in tretji odstavek 30. člena odloka se nadomestita z  novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»(2) Splošne akte, notranjo organizacijo podjetja in sistemizacijo delovnih mest, vključno s pooblastili
vodilnih delavcev, predpiše direktor s pravilniki, razen če s tem odlokom ali z zakonom ni drugače
določeno.«
 

9. člen
31. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

»31. člen
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(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 se po novem 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 komunalno 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).«
 

10. člen
32. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

»32. člen
(Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem)

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 se po novem glasi:

»6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

(1) V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer Javno komunalno 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 komunalnemu 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 komunalno podjetje Ravne na Koroškem
d.o.o.«.
 

11. člen
33. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

»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 se po novem
glasi:

»6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

V občini izvaja javno službo en izvajalec, in sicer Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe), v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.«
 

12. člen
34. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

»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 se po novem glasi:
»Izvajalec plakatiranja je Občina Ravne na Koroškem, ki zagotavlja plakatiranje na javnih plakatnih
mestih preko pooblaščenega izvajalca, Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem d.o.o.«
 

13. člen
35. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

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 se po novem glasi:
»Redno vzdrževanje občinskih cest v občini izvaja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem
d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec rednega vzdrževanja), v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja
občinskih cest v občini.«
 

14. člen
36. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

36. člen
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(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 se po novem glasi:
»Naloge, povezane z vzdrževanjem objektov in naprav javne službe, se zagotavljajo v Javnem
komunalnem 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).«
 

15. člen
39. člen odloka se spremeni in se po novem glasi:

39. člen
(prehodno obdobje izvajanja gospodarskih javnih služb)
(1) Gospodarske javne službe iz 7. člena tega odloka prične Javno komunalno 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 komunalnega podjetja
Ravne na Koroškem d.o.o. je izvajalec teh javnih služb obstoječi izvajalec.
 

16. člen
V 40. členu odloka se besedna zveza »Javno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.« nadomesti z
besedno zvezo »Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o.«.
 

17. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
 
Številka: 032-0012/2016
Datum: 13. 12. 2017
 

 Občina Ravne na Koroškem
 Tomaž Rožen, župan

 


