
  OSNUTEK   

 

KOMUNALA KRANJ, 

javno podjetje, d. o. o. 

Ulica Mirka Vadnova 1 
4000 Kranj 

 

 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 

4. seje skupščine javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.,  

ki je bila v torek, 25. januarja 2011, ob 12. uri  
v sejni sobi na sedežu javnega podjetja. 

 
 

 

Prisotni:        Miro Kozelj, Zmagoslav Zadnik, Franc Čebulj, Marija Eržen (pri 3. in 4. točki 
dnevnega reda), Jure Markič, Marko Mravlja in Miran Zadnikar. 

 
Opravičeno odsotni:  Nihče. 

 

Ostali prisotni: odvetnik Rajko Vrečer, notarka Marija Murnik, predsednica nadzornega sveta 
mag. Alenka Bratušek, namestnik predsednice nadzornega sveta Branko 

Mesec, direktor Aleksander S. Zupan in Saša Pegam. 
 

 
Seja se je pričela ob 12. uri. 

 

Predsednik skupščine, g. Miro Kozelj, je navzoče pozdravil in začel 4. sejo skupščine javnega podjetja 
Nadalje je ugotovil, da je skupščina sklepčna. Navzočih je 40.043 glasov, kar predstavlja 93 % glasov. 

 
Na skupščini je sklep veljavno sprejet, če je zanj glasovalo vsaj 2/3 navzočih glasov, sklep o 

spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. je sprejet, če je zanj 

glasovalo 3/4 navzočih glasov. 
 

Predlagal je naslednji 
 

dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled zapisnika 3. seje, ki je bila v sredo 7. julija 2010. 
3. Spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 

Kranj, javno podjetje, d. o. o. 
4. Razno. 

 
 

Razprave k dnevnemu redu ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje 

 
SKLEP:  Potrdi se predlagani dnevni red. 

 
 Sklep je bil sprejet soglasno, s 40.043 glasovi. 
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K tč. 2: Pregled zapisnika 3. seje, ki je bila v sredo 7. julija 2010. 

 

Razprave k tej točki ni bilo, zato je predsednik dal na glasovanje 
 

SKLEP: Potrdi se zapisnik 3. seje, ki je bila v sredo 7. julija 2010. 
 

 Sklep je bil sprejet soglasno, s 40.043 glasovi.  

 
 

K tč. 3: Spremembe in dopolnitve Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d. o. o. 

 
Predsednik je uvodoma predstavil predloženo gradivo in za nadaljnja pojasnila predal besedo 

strokovnjaku na področju gospodarskega prava, g. odvetniku Rajku Vrečerju, ki je povedal, da je na 

današnji seji Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) sprejel 
sklep, katerega izvleček je bil pred sejo predložen članom skupščine, in sicer v naslednjem besedilu: 

1. Ustanovitelji javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. sklenejo, da se vse pristojnosti, ki jih ima 
nadzorni svet javnega podjetja prenesejo na skupščino javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. 
2. Skupščino javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. se zadolži, da skladno z točko tega sklepa 
spremeni Pogodbo o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. in druge 
akte javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. 
3. Ustanovitelji soglašajo, da se skladno s 1. točko tega sklepa spremenijo, uskladijo in dopolnijo tudi 
Odlok o statusnem preoblikovanju javnega podjetja in drugi akti ustanoviteljev, ki urejajo delovanje in 
statusne zadeve javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o.   
 
Nadalje je g. Vrečer povedal, da se je v zvezi s sprejetim sklepom ustrezno korigiralo tudi predloženo 

besedilo predloga sklepa o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno 
podjetje, d. o. o. Nadalje je pojasnil, da Zakon o gospodarskih javnih službah v delu, ki se nanaša na 

upravljanje javnega podjetja napotuje na uporabo Zakona o gospodarskih družbah. V skladu s 
predmetnim zakonom, v gospodarskih družbah v večini funkcionira eno ali dvotirni sistem odločanja, 

zato so se ustanovitelji odločili, da se naloge nadzora prenesejo na skupščino javnega podjetja. 

Posledično je potrebno uskladiti določila Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, 
javno podjetje, d. o. o. ter tudi določila Odloka o statusnem preoblikovanju javnega podjetja ter drugi 

akti ustanoviteljev, ki urejajo delovanje in statusne zadeve javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o.   
Poudaril je, da je sprejeti sklep Sveta ustanoviteljev za skupščino javnega podjetja zavezujoč ter 

povedal, da sprememba Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. 

o. ne bo vpisana v register pri pristojnem sodišču, dokler ne bodo tudi veljavni odloki usklajeni; torej 
bo Sklep o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. 

o. stopil v veljavo z uveljavitvijo sprememb odlokov o statusnem preoblikovanju javnega podjetja 
Komunala Kranj, d. o. o. 

 
Predsednik je v nadaljevanju odprl razpravo. 

 

Predsednica nadzornega sveta, ga. Bratušek, je povedala, da se besedilo predloženega gradiva na 
sami seji lahko spreminja le, če so prisotni vsi družbeniki, kar pa danes niso. Nadalje je povedala, da, 

v kolikor bodo obveljale predlagane spremembe Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d. o. o.,  skladno z določili Zakona o integriteti, župani ne bodo mogli biti več 

člani skupščine. Povedala je tudi, da je v 21. členu predloga sklepa o spremembi Pogodbe o 

ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. navedeno, da Svet 
ustanoviteljev izvršuje ustanoviteljske pravice v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa 

Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur 
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o., v katerem so 

navedene pristojnosti Sveta ustanoviteljev, ki se sedaj podvajajo s pristojnostmi skupščine. Poudarila 
je, da je treba upoštevati hierarhijo aktov pri spreminjanju aktov podjetja ter, da obstajajo različni 

instrumenti pri ugotavljanju zakonitosti sklepov, ki jih sprejme skupščina. Nadalje je še povedala, da 

javno podjetje mora imeti nek organ nadzora ter poudarila, da je v dveh letih delovanja tega 
nadzornega sveta javno podjetje bistveno izboljšalo svoje poslovanje, nadzorni svet je tudi vseskozi 

opozarjal, da je potrebno akte podjetja medsebojno uskladiti. 
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G. Vrečer je povedal, da bi neusklajenost med veljavnimi akti nastala, v kolikor se odloki ne bi uskladili 

z današnjo predlagano spremembo Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno 
podjetje, d. o. o. Sedaj se sprožajo postopki za realizacijo sprejetega sklepa Sveta ustanoviteljev in se 

bo sprejeti sklep upošteval, zato do nezakonitosti ne bo prišlo. Postopek je bil izveden v skladu z 
Zakonom o lokalni samoupravi, po katerem ustanovitelji sprejmejo neko odločitev in jo predajo v 

nadaljnjo izvedbo, seveda pa bo Sklep o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 

Kranj, javno podjetje, d. o. o. stopil v veljavo z uveljavitvijo sprememb odlokov o statusnem 
preoblikovanju javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o.  

 
Ga. Bratušek je izrazila dvom glede pravilnega vrstnega reda sprejemanja sprememb veljavnih aktov. 

Poudarila je ponovno, da morajo biti za spreminjanje besedila predlaganega sklepa navzoči vsi 
družbeniki. 

 

V zvezi z vrstnim redom sprejemanja sprememb veljavnih aktov odvetnik Vrečer pojasni, da gre za 
zakonsko obveznosti, glede na 43. člen Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije. 

Zato je povsem mogoče vzporedno izvesti vse aktivnosti, seveda pa bodo spremembe družbeniške 
pogodbe stopile v veljavo, ko bodo spremenjeni odloki s strani občin. S takšnim postopkom se ničesar 

ne krši, župani pa so se s svojim sklepom, ki so ga sprejeli kot ustanovitelji zgolj uskladili, da se 

morajo zakonske spremembe upoštevati v smeri, da se odgovornosti za nadzor družbe prenesejo na 
skupščino družbe, katere člani pa so zgolj občine ustanoviteljice kot družbenice. 

 
G. Zadnik je povedal, da se bo sprememba aktov peljala vzporedno, kot je napotilo sklepa, sprejetega 

na današnji seji Sveta ustanoviteljev. 
 

G. Čebulj je povedal, da bo za zadeve, ki se nanašajo na ciklus sprejemanja in usklajevanja pravnih 

aktov, sam zaupal pravni stroki, da bo to delo opravila strokovno in po posvetovanju tudi pravilno. 
Nadalje je poudaril, da sta bili zadnji seji Sveta ustanoviteljev in skupščine v juniju oziroma juliju 

lanskega leta in sam ne ve, kaj se dogaja v javnem podjetju, saj z delovanjem ni seznanjen. Povedal 
je, da je velikokrat opozarjal javno podjetje in nadzorni svet na zagotovitev transparentnosti 

poslovanja in marsikaj bi se dalo predvsem s kadrovsko politiko racionalizirati. Sam upa, da se bodo z 

ureditvijo pravnih aktov, kot je predlagano, zadeve v javnem podjetju uredile v pravo smer ter bo 
javno podjetje funkcioniralo v dobrobit občanov. 

 
 

Članica skupščine ga. Marija Eržen se je pridružila seji.  

 
Predsednik je ugotovil, da je navzočih 43.057 glasov, kar predstavlja 100 % vseh glasov. 

 
 

G. Zadnik je še povedal, da bo Sklep o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d. o. o. stopil v veljavo po uskladitvi vseh aktov ter takrat bo izveden tudi vpis 

pogodbe v register pri pristojnem sodišču. 

 
Po končani razpravi je predsednik dal na glasovanje naslednji 

 
SKLEP: 1. Sprejme se Sklep o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja 

Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. 

  
Sklep je bil soglasno sprejet, s 43.057 glasovi. 

 
 

2. Sklep o spremembi Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala 
Kranj, javno podjetje, d. o. o. stopi v veljavo z uveljavitvijo sprememb 

odlokov o statusnem preoblikovanju javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. 

o. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet, s 43.057 glasovi. 
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K tč. 4: Razno. 

 
Predsednik je odprl razpravo. 

 
Ga. Bratušek je v izogib očitkov k delu nadzornega sveta poudarila pripravljenost nadzornega sveta za 

ureditev problematike javnega podjetja, saj je nadzorni svet predlagal izvedbo skupne seje z 

ustanovitelji, do katere sicer ni nikoli prišlo.  
 

Nadaljnje razprave ni bilo. 
 

 
Z navedenim smo sejo končali ob 12.45. uri. 

 

 
 

V Kranju, 25. januarja 2011. 
 

 

 
Zapisala:                      Predsednik skupščine: 

Saša Pegam                                         Miro Kozelj 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Zapisnik vročiti: 
- članom skupščine, 

- ustanoviteljicam, 
- članom nadzornega sveta, 

- original v arhiv. 


