
\. r MESTNA OBCINA KRANJ 
~ i 

Zupan 8. 

Stevilka: 032-25/2019-1-(41/22) 

Datum: 10. 6. 2019 

Siovenski trg 1, 4000 Kranj 
T: 04 2373 101 F: 04 2373 106 
E: laln!$tvo.lUpana~ 5: www.kranj.si 

Zadeva: Sprememba in dopolnitev Priporocila 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obcine Kranj v organih 
upravljanja javnih zavodov 

1. PRAVNI TEMEU 

Pravni temelj predlagani Spremembi in dopolnitvi Priporocila 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obeine 

Kranj v organih upravljanja javnih zavodov predstavlja 22. elen Stat uta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st 

30/17- UPBl in 70/18), ki v osmi toeki doloea, da mestni svet sprejema stalisea, priporoCila, poroCila, ter daje 

mnenja in soglasja v skladu z zakonom in statutom. 

2. OCENA STANJA NA PODROCJU, KI GA AKT UREJA 

Mestni svet Mestne obeine Kranj je leta 2015 sprejel Priporoeilo 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obeine 

Kranj v organih upravljanja javnih zavodov (Uradni list RS, st. 16/15). Doloebe Priporoeila so delno pomanjkljiva, saj 

ohlapno dopuseajo Ie moznost, da predstavnik Mestne obeine Kranj (v nadaljevanju: predstavnik) v pomembnejsih 

zadevah, ki so predmet obravnave v organu upravljanja javnega zavoda, pridobi mnenje Mestne obeine Kranj v zvezi 

z obravnavano zadevo. 

3. RAZLOGI TER CIUI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

sprememba in dopolnitev Priporoeila 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obeine Kranj v organih upravljanja 

javnih zavodov meri na konkretnejso ureditev naeina sodelovanja, komunikacije in koordinacije dela med 

predstavnikom in Mestno obCino Kranj, z namenom, da je ustanovitelj obveseen 0 zadevah, ki bode predmet 

obravnave v organih upravljanja javnih zavodov in ima moznost, da predstavniku sporoCi svoje stalisce. Potrebno je 

poudariti, da je pravica in dolznost elana organa upravljanja, da pri odloeanju oz. glasovanju ravna avtonomno in po 

svoji vesti. Ker pa predstavnik ustanovitelja ni imenovan, da bi zastopal svoje osebne interese, temvee interese 

ustanovitelja (kar velja tudi za predstavnike drugih interesnih sku pin v svetu zavoda), pa mora, kljub temu, da je 

avtonomen pri glasovanju 0 konkretni zadevi, upostevati programske usmeritve ustanovitelja oziroma interese 

tistega, ki ga je v organ izvolil oziroma imenoval. Organ upravljanja javnega zavoda mora sicer v prvi vrsti delovati v 

interesu zavoda (torej v javnem interesu) in zakonito, ne pa kot skupina predstavnikov posameznih interesnih 

sku pin, ki ga sestavljajo. Naein koordinacije dela in komunikacije med ustanoviteljem in njegovim predstavnikom v 

svetu zavoda pa je tisti, ki ga mogoee vzpostaviti z enotnim dokumentom, zavezujoeim za predstavnike ustanovitelja 

v organih iJpravljanja, ne da bi na ta naCin poskusali uvesti mandat, vezan izkljueno na vsebinsko usmeritev 

ustanovitelja . 
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4. POGlAVITNE RESITVE 

Glede na zgoraj navedeno se v Spremembah in dopolnitvah Priporocil doloca nedvoumno zaveza predstavnika, da 

v poglavitnih zadevah, ki so primeroma nastete, zaprosi za mnenje oziroma stalisce obcine. V izogib morebitnim 

nejasnostim se spreminja nacin pridobitve stalisca oziroma mnenja obcine; po novem Ie pisno oziroma po 

elektronski posti. Obcina je dolzna odgovor podati na enak nacin, kot je zanj zaprosena. Nabor zadev, v zvezi s 

katerimi je predstavnik dolzan zaprositi za stalisce oziroma mnenje obcine, se dopolnjuje, ostajajo pa nastete 

primeroma. Dolocbe Priporocila se dopolnjujejo se na nacin, da predstavnik takoj po sklicu seje organa upravljanja 

javnega zavoda obvesti obcino 0 sklicu seje in 0 obravnavnih zadevah, po koncani seji pa 0 sprejetih sklepih na 

posamezni seji sveta organa upravljanja javnega zavoda . Posledicno se crta 6. clen Priporocila, ki je k porocanju 0 

sprejetih sklepih neustrezno zavezoval javni zavod, in ne predstavnika. 

5. OCENA FINANCNIH IN DRUGIH POSlEDIC 

Sprememba Priporocila ne bo imela financnih posledic za proracun Mestne obcine Kranj . 

Upostevajoc zgoraj navedeno Mestnemu svetu Mestne obcine Kranj predlagamo, da po obravnavi grad iva 
sprejme naslednji 

SKlEP 

Sprejme se Sprememba in dopolnitev Priporocila 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obcine Kranj v organih 

upravljanja javnih zavodov. 

Pripravila: 

Sabina Metelko 

Podsekretarka obcinska odvetnica 

~v~ 
Mag. Mateja Koprivec 

Vodja Urada za splosne zadeve 
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Na podlagi 22. elena 5tatuta Mestne obeine Kranj (Uradni list R5, stevilka 30/17 - UPS1 in 70/18) je Mestni svet 

Mestne obCine Kranj na svoji _. seji, dne ____ sprejel naslednjo 

Spremembo in dopolnitev Priporocila 

o izvajanju nalog predstavnikov Mestne obcine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov 

1. elen 

Priporoeilo 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obeine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov (Uradni list 
R5, st. 16/15, v nadaljevanju: Priporoeilo) se spremeni v prvem in drugem odstavku 1. elena tako, da se glasi: 

»5 tem priporoeilom se doloea sodelovanje, komunikacija in koordinacija dela med Mestno obeino Kranj (v 
nadaljevanju: obCina) in predstavniki Mestne obeine Kranj, ki jih Mestni svet Mestne obeine Kranj imenuje v 
organe upravljanja javnih zavodov (v nadaljevanju: predstavnik), katerih ustanoviteljica oziroma lastnica je 
Mestna obCina Kranj. 

Opravljanje funkcije je eastno in brezplaeno, razen ee je z zakonom ali ustanovitvenim aktom javnega zavoda 
doloeeno drugaee.« 

2. elen 

V Priporoeilu se v drugi odstavek 2. elena spremeni tako, da se glasi: 

»lupan posameznega predstavnika pisno obvesti 0 tem, kateri urad oziroma kateri usluibenec je pristojen za 
sodelovanje z njim in posreduje kontaktne podatke«. 

3. elen 

V Priporoeilu se 3. elen spremeni tako, da se glasi: 

»Predstavnik takoj po sklicu seje organa upravljanja javnega zavoda pristojni urad obvesti 0 sklicu seje organa 
upravljanja javnega zavoda in obravnavanih zadevah, po koneani seji pa 0 sprejetih sklepih na posamezni seji 
sveta organa upravljanja javnega zavoda. 

Predstavnik je pred obravnavo zadeve na seji organa upravljanja javnega zavoda dolian zaprositi za stalisee, 
mnenje obeine oziroma pomoe pristojnega urada oziroma usluibenca zlasti v naslednjih primerih: 

pred sprejemanjem statuta ali pravil zavoda, 
pred obravnavo akta 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter drugih splosnih aktov, 
pred obravnavo programa dela, finanenega naerta ter letnega poroCila 0 poslovanju zavoda (zakljuenega 
raeuna), 
pred imenovanjem ali razresitvijo direktorja oziroma ravnatelja, 
pred sprejemanjem ali obravnavo odlocitev, pomembnih za financno ali strokovno poslovanje, ki lahko 
pripeljejo do zahteve po povecanju proracunskih sredstev (izguba, prekoracitev planiranih sredstev za 
investicijo, povecan odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanje ipd.) 
pred podpisom pogodbe 0 zaposlitvi direktorja oziroma ravnatelja in 
pred sprejemom drugih aktov, ki imajo finanene posledice. 

Predstavnik zaprosi za mnenje oziroma pomoc obeine pisno ali po elektronski posti. Mnenje obcina poda venaki 
obliki, kot je bila zanj zaprosena (pisno ali po elektronski posti). 



4. elen 

Crta se 6. elen Priporoeila. 

Vsi nadaljnji eleni se ustrezno prestevileijo. 

5. elen 

Ta Sprememba in dopolnitev Priporoeil 0 izvajanju nalog predstavnikov Mestne obeine Kranj v organih 
upravljanja javnih zavodov priene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS. 

Stevilka: 032-25/2019-2-(41/22) 
Datum: 

Matjaz Rakovec 
Zupan 



ZAZNAMBA PREDLAGANIH SPREMEMB V VEUAVNEM AKTU 

Na podlagi 18. elena Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS st. 33/2007) je Svet Mestne obeine Kranj na 
svoji 4. seji, dne 18.02.2015 sprejel naslednje 

Priporocilo 

o izvajanju nalog predstavnikov Mestne obcine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov 

1. elen 

5 tem priporoeilom se doloea sodelovanje. komunikacija in koordlnaci ja dela med Mestno obeino Kranj (v 
nadaljevanju: obeina) in predstavniki Mestne obeine Kranj, ki jih Mestni S.?vet Mestne obeine Kranj imenuje v 
organe upravljanja javnih zavodov (v nadaljevanju : predstavnik), katerih ustanoviteljica oziroma lastnica je 
Mestna obeina Kranj. 

Opravljanje funkcije je eastno in brezplaeno, razen ee k z zakonom ali ustanovitvenim aktom javnega zavoda-fl-i 
doloeeno drugaee. 

Zupan seznani predstavnike z nalogami, ki naj bi jih opravljali v organih upravljanja javnih zavodov na skupnem 
sestanku, v roku 14 dni po imenovanju. 

2. elen 

Zupan do loci pristojni urad obCinske uprave Mestne obCine Kranj (v nadaljevanju: pristojni urad) oziroma 
usluzbenca za sodelovanje s predstavnikom za posamezen organ upravljanja oziroma za organe upravljanja 
posameznih vrst javnih zavodov. 

Zupan posameznega predstavnika pisno obvesti 0 tem, kateri urad oziroma kateri usluzbenec je pristojen za 
sodelovanje z njim In posreduje kontaktne podatke. 

V primeru, da je v organu upravljanja vee predstavnikov obCine, ti med seboj, do prve seje organa upravljanja, 
sporazumno doloeijo skupnega predstavnika, ki bo sodeloval z obeino in 0 tem redno obveseal ostale 
predstavnike. 

Pristojni urad oziroma usluzbenec je dolzan predstavniku zagotavljati strokovno pomoe in podporo pri izvajanju 
njegovih nalog. 

3. elen 

Predstavnik take j po sklicu seje organa uDravl lan la iavnega zavoda Dristoinl urad obvesti 0 sklicu seje organa 
upravljan ja javnega zavoda In obravnavanlh zadevah. PO koncani sejl Da 0 sprejetih skleplh na posamezni seji 
sveta organa upravljanja javnega zavoda. 

Predstavnik k-pred zadeve obravnavo na seji organa upravljanja javnega zavoda dolian IaR*e zaprositi za 
stalisee. mnenje obeine oziroma po moe pristojnega urada oziroma usluzbenca zlasti v naslednjih primerih: 

pred sprejemanjem statuta ali pravi! zavoda, 
_-_ pred 5f*eiemanjem obravnavo akta 0 notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter drugih splosnih 

aktov, 
pred obravnavo program a dela, financnega nacrta ter letnega paroeila 0 poslovanju zavoda (zakhucnega 
ra Eunal, 
pred imenovanjem ali razresitvijo direktorja oziroma ravnatelja, 
pred sprejemanjem ali obravnavo odlocitev, pomembnih za financno ali strokovno poslovanje, ki lahko 
pripeljejo do zahteve po povecanju proracunskih sredstev (izguba, . prekoracitev planiranih sredstev za 
investicijo, poveean odliv kadrov, ki lahko bistveno oslabi strokovnost dela in poslovanje ipd.), 
pred podpisom pogodbe 0 zaposlitvi direktorja oziroma ravnatelja in 
pred ~9e1i*s0m-spreiemom drugih aktov, ki imajo finanene posledice. 



ZAZNAMBA PREDLAGANIH SPREMEMB V VEUAVNEM AKTU 

Predstavn ik zagrosi zapFiee9i mnenje oziroma pomoe obeine e5ebno. po telefont:ry pisno al i 0 elektronski 
posti. Mneni~ obcina pod a v enakl obliki, kat Ie bila zanj zaprosena (pisno ali po eleklronskl posti). ! t=€a 
ebE/na-aeda--f!a enak naetR~ 

4. elen 

Pristojni urad obeinske uprave oziroma usluzbenec je dolzan: 
predstavnika obveseati 0 zadevah, pomembnih za dele javnega zavoda, kot na primer 0 sprejetem 
planu investicij, ki se nanasajo na javni zavod, 0 novih programih in usmeritvah na podroeju dela 
javnega zavoda, 
predstavniku posredovati stalisee obeine glede pomembnejsih vprasanj, ki se nanasajo na delovanje 
javnega zavoda, 
predlagati tajnikom delovnih teles obeine, da predstavnika povabijo na sejo, ko se obravnava 
pomembnejsa problematiko javnega zavoda. 

5. elen 

V kolikor obeina predstavnika ne seznani z njenim staliseem do obravnavanih zadev najmanj en dan pred 
dnevom, doloeenim za sejo, se steje, da obeina na gradivo nima pripomb. 

6. clen 

~i-ta-veai J3erecajo-MestA~ifl~Fanj 0 sprejetih oGiocit ... ah na seji organa I:Ipra¥ijaAj~Amerih, ki 50 
navedeAi v 3. clenl;l priporocila-: 

27. elen 

To priporoeilo se uporablja tudi za predstavnike obeine v drugih organih upravljanja javnih in zasebnih 
organizacij in v nadzornih svetih javnih in drugih podjetij, v katerih ima obeina svoje predstavnike, ki jih imenuje 
Svet Mestne obeine Kranj. 

Z8. elen 

To priporoeilo zaene veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije. 

Zupan je dolzan z vsebino tega priporoeila seznaniti vse predstavnike, kakor tudi vse organe upravljanja. 

Stevilka: 032-14/2015-1-41/31 
Datum: 11.02.2015 

Bostjan Trilar 
ZUPAN 


