
  OSNUTEK 

 

KOMUNALA KRANJ,  

javno podjetje, d. o. o. 

Ulica Mirka Vadnova 1 
4000 KRANJ 

 
 
 
 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 

21. seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o.,  

ki je bila v torek, 25. januarja 2011, ob 11. uri  

v sejni sobi na sedežu javnega podjetja. 
 

 
Prisotni:            Mohor Bogataj, odvetnik Rajko Vrečer (po pooblastilu predsednika Sveta 

ustanoviteljev Mohorja Bogataja), Franc Čebulj, Miro Kozelj, Jure Markič, 

Marko Mravlja, Miran Zadnikar in Stanislav Žagar. 
 

Opravičeno odsotni:  Nihče. 
 

Ostali prisotni: direktor Aleksander S. Zupan, namestnik predsednika skupščine Zmagoslav 
Zadnik in Saša Pegam. 

 

 
 

Seja se je pričela ob 11.uri. 
 

Predsednik Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev) g. 

Mohor Bogataj, je uvodoma pozdravil vse prisotne, preveril sklepčnost in začel 21. sejo Sveta 
ustanoviteljev. 

 
V nadaljevanju je predlagal naslednji  

 

dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled zapisnika 20. seje, ki je bila v petek, 11. junija 2010. 
3. Statusne spremembe. 

4. Razno. 
 
 

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

 
SKLEP:  Potrdi se predlagani dnevni red. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
V nadaljevanju je predsednik za vodenje 21. seje pooblastil odvetnika, g. Rajka Vrečerja. 
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 K tč. 2: Pregled zapisnika 20. seje, ki je bila v petek, 11. junija 2010. 

 
G. Vrečer je uvodoma odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. 

 
Direktor je k tej točki dnevnega reda povedal, da bi bilo smiselno imeti enotno ceno vode za vse 

občine ustanoviteljice javnega podjetja. To bi bilo možno realizirati z ustanovitvijo interesne zveze, 
katere predlog ustanovitve le-te bo podjetje predložilo na prihodnjo sejo. 

  

G. Čebulj je poudaril, da je potrebno organizirati skupni delovni sestanek, na katerem morajo biti 
prisotni poleg županov tudi predstavnike strokovnih služb posamezne občine. 

 
Nadaljnje razprave k tej točki dnevnega reda ni bilo, zato je g. Vrečer dal na glasovanje naslednji 

 

SKLEP: 1. Potrdi se zapisnik 20. seje, ki je bila v petek, 11. junija 2010. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 
2. Do prihodnje seje Sveta ustanoviteljev javno podjetje pripravi predlog 

ustanovitve interesne zveze, katere članice bodo občine ustanoviteljice 

javnega podjetja, s ciljem zagotovitve enotne cene vode. 
 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
 

 

3. Skupni sestanek se organizira v širšem krogu, in sicer županov občin 
ustanoviteljic ter pristojnih strokovnih služb občinskih uprav. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K tč. 3: Statusne spremembe. 

 
G. Vrečer je uvodoma povedal, da je bila v zvezi s problematiko uskladitve aktov Komunale Kranj, d. 

o. o. podana pobuda, da se ustanovni akti podjetja preuredijo, uskladijo z zakonodajo in prilagodijo 
novim zahtevam. Nadalje je povedal, da v gospodarskih družbah v večini funkcionira eno ali dvotirni 

sistem odločanja, v Komunali Kraj, d. o. o. pa trenutno obstaja trotirni sistem odločanja. Statusno 

delovanje javnega podjetja Komunala Kranj, d. o. o. je potrebno tako racionalizirati, predvsem v 
smislu poenostavitve postopkov in organov, ki so pristojni za odločanje in nadzor. Poenostavitev gre 

predvsem v smeri, da se prenesejo naloge nadzora na skupščino, gre torej za uveljavitev večje vloge 
skupščine javnega podjetja in s tem tudi večje vloge občin, ki sestavljajo skupščino javnega podjetja  

Komunala Kranj, d. o. o. Nadzorni svet se kot poseben organ ukine, ker njegovo vlogo prevzame 

skupščina družbe. Gre za vzpostavitev enostavnejšega enotirnega sistema upravljanja javnega 
podjetja Komunala Kranj, d. o. o. 

V nadaljevanju je še povedal, da se naveden prenos pristojnosti na skupščino javnega podjetja 
realizirajo s sprejetjem prve točke predlaganega sklepa, sama tehnika prenosa pa je potem urejena z 

2. in 3. točko predlaganega sklepa. 
 

V nadaljevanju je g. Vrečer odprl razpravo. 

 
Predsednik je predlagal, da direktor poda svoje stališče v zadevi. 

 
Direktor je povedal, da v skladu z zakonodajo, Komunali Kranj, d. o. o. kot družbi z omejeno 

odgovornostjo, ni potrebno imeti nadzornega sveta, vendar pa kot javno podjetje mora imeti nek 

organ nadzora. Povedal je še, da je končna odločitev na strani občin ustanoviteljic javnega podjetja. 
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G. Kozelj je vprašal, ali je predlagani vrstni red realizacije te naloge pravi, da ne bo nepotrebne 

napake, ki bi bila potem vzrok za oporekanje legitimnosti sprejemanja aktov podjetja. 

 
G. Vrečer je odgovoril, da je odločitev zakonita, če je sprejeta v skladu z veljavnimi akti, tako 

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. Tako zakonitost 

sprejetja predlaganega sklepa ni vprašljiva; poudaril pa je tudi, da je predvsem pomembna volja 
ustanoviteljev. 

 

G. Čebulj je povedal, da bi bilo potrebno akte podjetja že davno uskladiti z veljavno zakonodajo. 
Nadalje je vprašal, v kolikor je skupščina tudi nadzorni organ, kdo je v praksi lahko potem član 

skupščine. 
 

G. Vrečer je odgovoril, da je skupščine potem hkrati organ nadzora lastnikov, kot je bil do sedaj 

nadzorni svet in pri tem zakonsko ni pomislekov. Skupščina bo v nadaljevanju seznanjena s sprejetim 
predlaganim sklepom in na seji skupščine bo predloženo popravljeno besedilo sklepa o spremembi 

Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., prilagojeno temu 
sklepu. 

 
Poleg tega pa je potrebno glede na veljavne določbe zakona predvsem uskladiti vse akte tako s strani 

ustanoviteljev kot tudi s strani javnega podjetja, glede na spremembe, ki jih je povzročil Zakon o 

upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije.  
 

Po končani razpravi v tej zadevi je g. Vrečer dal na glasovanje naslednji 
 

SKLEP:  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.   

 
Sklep je bil sprejet (ZA – 93 % glasov, PROTI – 0 % glasov, VZDRŽANI – 7 % glasov). 

 
 
K tč. 5: Razno. 
 

G. Vrečer je odprl razpravo k tej točki dnevnega reda. 

 
G. Čebulj je postavil vprašanje, kaj je z odvozom komunalnih odpadkov iz Zarice na druga odlagališča 

ter izgradnjo sortirnice. Povedal je, da mu je znano, da pogodba z izbranim izvajalcem za odvoz 
komunalnih odpadkov poteče junija letošnjega leta in je želel odgovor, ali bo izveden novi javni razpis 

ali podaljšana obstoječa pogodba. Poudaril je še, da pogreša boljše komuniciranje z upravo podjetja. 

 
Direktor je odgovoril, da se pogodba z izbranim izvajalcem izteče konec junija 2011, vendar 

predvidenih količin ne bomo dosegli, zato bo lahko sklenjen dodatek k pogodbi vsaj do konca 
letošnjega leta, in sicer po enakih pogojih, dogovorjenih z veljavno pogodbo. Glede sortirnice je 

povedal, da bo predvidoma v roku 30 dni pridobljeno gradbeno dovoljenje, ki je osnova, da se bo 

sortirnica izvedla. 
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G. Čebulj je v nadaljevanju želel, da se v enem tednu od današnje seje pripravi poročilo, koliko je 

posamezna občina uspešna pri sortiranju odpadkov na izvoru, ker lahko občina posledično pridobi tudi 

sredstva za uspešnost. 
 

G. Zadnikar je v nadaljevanju predlagal, da glede na nejasnosti, vezane na delitev lastništva 
infrastrukture po legi oziroma po deležih, Svet ustanoviteljev sprejme naslednji  

 
SKLEP:  Pripravi se pravna osnova za pravilno delitveno bilanco infrastrukture v 

lasti občin ustanoviteljic javnega podjetja. 

 
Sklep je bil soglasno sprejet. 

 
 

Z navedenim smo sejo končali ob 11.45. uri. 

 
 

 
V Kranju, 25. januarja 2011. 

 
 

 

Zapisala:     Predsednik Sveta ustanoviteljev: 
Saša Pegam     Mohor Bogataj 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vročiti: 

- članom Sveta ustanoviteljev, 
- predsedniku skupščine, 

- članom nadzornega sveta, 

- direktorju družbe, 
- original v arhiv. 


