MESTNA OBČINA KRANJ
ŽUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06

Datum:

2.2.2011

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

ZADEVA: USKLADITEV PRAVNIH AKTOV V ZVEZI Z JAVNIM PODJETJEM
KOMUNALA KRANJ, D.O.O. – HITRI POSTOPEK
OBRAZLOŽITEV V ZVEZI S PREDVIDENO USKLADITVIJO ODLOKOV
Zakon o upravljanju kapitalskih naloţb RS (ZUKN) je v svojem 43. členu ZUKN razveljavil
3. alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah. Skladno z 2. odst. 43.
člena ZUKN pa so druţbeniki dolţni potrebne akte gospodarskih javnih podjetij in organov
druţb uskladiti z zakonom, ki urejajo gospodarske druţbe.
Navedeno pomeni, da je potrebno uskladiti Odloke, ki urejajo statusno problematiko in
ustanoviteljske pravice v Javnem podjetju Komunala Kranj d.o.o.
Spremembe in dopolnitve odloka izhajajo tudi iz sklepa Sveta ustanoviteljev Komunale
Kranj, in sicer 21. seje, ki je bila 25.01.2011 in na katerem so se občine dogovorile, da v
skladu z zakonsko ureditvijo funkcijo nadzornega sveta prenesejo na skupščino Javnega
podjetja Komunala Kranj d.o.o.. Glede na takšen dogovor in glede na zakonske obveznosti,
kot je obrazloţeno v predhodnih navedbah je temu primerno potrebno prilagoditi oziroma
spremeniti veljavne odloke.
Ob tem je potrebno izpostaviti, da bo glavno vlogo v javnem podjetju tako prevzela skupščina
druţbe Javnega podjetja Komunala Kranj, ki bo vršila tudi nadzor v odnosu do uprave
oziroma direktorja druţbe. V zvezi z navedeno situacijo je tud izpostaviti, da bodo občine
ustanoviteljice oz. druţbenice javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o. na ta način preko
skupščine dobile moţnost direktnega odločanja o vseh zadevah javnega podjetja, razen tistih
katere bodo skladno z odlokom o ustanovitvi skupnega organa občin – Sveta ustanoviteljev,
še vedno, skladno z Odlokom, neposredno izvrševali ţupani.

Uskladitev je tako po hitrem postopku potrebna, ker jo predpisuje zakonodaja, glede na
dejstvo, da pa se uporablja Zakon o gospodarskih druţbah pa bodo druţbenice – občine
ustanoviteljice preko skupščine pridobile neposredno vlogo v odločanju najvišjega organa
javnega podjetja.
Dodatno gradivo vam bo posredovano po obravnavi na Statutarno pravni komisiji, vendar
najkasneje do srede, dne 9.2.2011.
Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da sprejme naslednje
SKLEPE:
1. Svet Mestne občine Kranj sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.
2. Svet Mestne občine Kranj sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
statusnem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj,
javno podjetje, d.o.o.
3. Svet Mestne občine Kranj se je seznanil s spremembami Pogodbe o ustanovitvi javnega
podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Mohor Bogataj, univ.dipl.org.
Ţupan

PRILOGE:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja
Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.
3. Osnutek Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
4. Zapisnik 4. seje Skupščine javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
5. Zapisnik 21. Seje Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o.

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN), Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/2006 popr., 26/2007-ZSDU-B, 33/2007ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 popr.), 10/2008, 68/2008, 23/2009, 42/2009, 65/2009-UPB3, 83/2009) in
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 21/2006, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007-UPB2,
27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010), so Svet Mestne občine Kranj na __. seji dne
_____________ ter občinski sveti: Občine Cerklje na Gorenjskem na ___ seji dne _____________, Občine
Jezersko na ___ seji dne _____________, Občine Medvode na ___ seji dne ____________, Občine Naklo na
___ seji dne ___________, Občine Preddvor na ___ seji dne ___________ in Občine Šenčur na ___ seji dne
_____________ sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka 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.

1. člen
Spremeni se 4. člen Odloka tako, da se glasi:
4. člen
Svet ustanoviteljev ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, razen če drugi predpisi ne določajo drugače,
– daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, programih dela ter finančnih načrtih
javnega podjetja,
– zahteva sklic skupščine,
– usklajuje investicijsko politiko na področju gospodarskih javnih sluţb,
– daje soglasje k ustanovitvi gospodarske druţbe, kadar bi bil ustanovitelj ali soustanovitelj javno podjetje,
– daje soglasje k vlaganju kapitala v ţe ustanovljene gospodarske druţbe,
Svet ustanoviteljev usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic v zvezi z:
– izvajanjem javnih sluţb, ki jih izvaja javno podjetje,
– odločanjem o zadolţevanju in dajanju poroštev javnega podjetja,
– vstopom novega druţbenika,
– statusnimi spremembami ali prenehanjem javnega podjetja,
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.

2. člen

Spremeni se 5. člen Odloka tako, da se glasi:
5. člen
Svet ustanoviteljev se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. Pobudo za sklic seje lahko
dajo:
– ţupani občin ustanoviteljic,
– občinski sveti občin ustanoviteljic,
– direktor javnega podjetja.
Pobuda za sklic seje mora vsebovati razloge za sklic seje in gradivo. Pobuda se pošlje predsedniku, ki o
pobudi obvesti ostale ţupane najkasneje v petih (5) delovnih dneh po prejemu pobude.
Predsednik mora v osmih (8) delovnih dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo, in o svoji odločitvi
obvestiti ostale ţupane. V primeru, da seje ne skliče, mora navesti razloge.

3. člen
Črta se 11. člen.

4. člen
Črta se 12. člen.

5. člen
Črta se 13. člen.

6. člen
Črta se 14. člen.

7. člen
Črta se 15. člen.

8. člen
Spremeni se 19. člen Odloka tako, da se glasi:
19. člen
Javno podjetje mora svoje obstoječe akte uskladiti s tem odlokom najkasneje v roku treh (3) mesecev od
uveljavitve tega odloka.

9. člen
Spremeni se 20. člen Odloka tako, da se glasi:
20. člen

Ustanoviteljice so dolţne svoje predpise v določbah, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje
njegove dejavnosti, uskladiti najkasneje v roku treh (3) mesecev od uveljavitve tega odloka.

10. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
po tem, ko so ga v enakem besedilu sprejeli vsi občinski sveti in Svet Mestne občine Kranj.

Št. _______________________
Dne _________________
Ţupan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
Ţupan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
Ţupan
Občine Jezersko
Jure Markič
Ţupan
Občine Medvode
Stanislav Ţagar l.r.
Ţupan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
Ţupan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
Ţupan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.

Obrazložitev sprememb odloka:
Odlok o ustanovitvi skupnega organa je potrebno uskladiti s spremembami Zakona o
upravljanju kapitalskih naloţb RS (ZUKN). V 43. členu ZUKN sta razveljavljena 3.
alineja 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih sluţbah.
Skladno z 2. odst. 43. člena ZUKN je potrebno akte gospodarskih javnih podjetij in
organov druţb uskladiti z zakonom, ki urejajo gospodarske druţbe. To je zakonska
obveznost in glede na takšno stanje je torej nujno uskladiti odlok, na način, da se ga
dopolni in spremeni.
Spremembe in dopolnitve odloka izhajajo tudi iz sklepa Sveta ustanoviteljev
Komunale Kranj, in sicer 21. seje, ki je bila 25.01.2011 in na katerem so se občine
dogovorile, da v skladu z zakonsko ureditvijo funkcijo nadzornega sveta prenesejo na
skupščino Javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.. Glede na takšen dogovor in
glede na zakonske obveznosti, kot je obrazloţeno v predhodnih navedbah je temu
primerno potrebno prilagoditi oziroma spremeniti Odlok o ustanovitvi skupnega
organa.
Večina pristojnosti se tako prenese na skupščino Javnega podjetja Komunala Kranj
d.o.o..

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih sluţbah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/2006-ZJZP, 38/2010ZUKN), Zakona o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in 84/98, 6/1999, 54/1999ZFPPod, 36/2000-ZPDZC, 45/2001 (59/2001 popr.), 50/2002, 93/2002, 57/2004, 63/2004-ZZRZI, 124/2004,
139/2004, 15/2005-UPB1, 24/2005, 111/2005, 42/2006-ZGD-1 (60/2006 popr.)), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/1999 (16/1999 popr.), 36/1999, 59/1999, 70/2000, 94/2000, 100/2000, 28/2001, 87/2001-ZSam-1, 16/2002,
51/2002-ZLS-L, 108/2003, 77/2004, 72/2005, 100/2005-UPB1, 21/2006, 14/2007-ZSPDPO, 60/2007, 94/2007UPB2, 27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/2010, 84/2010) in odlokov o gospodarskih javnih
sluţbah v Mestni občini Kranj, (_________________), Medvode (_____________), Preddvor
(________________) in Šenčur (_______________), so Svet mestne občine Kranj na ___ seji dne __________
ter občinski sveti: Občine Cerklje na ____ seji dne _____________, Občine Jezersko na ____ seji dne
_________, Občine Medvode na ___ seji dne _______, Občine Naklo na ___ seji dne __________, Občine
Preddvor na ___ seji dne _____ in Občine Šenčur na ___ seji dne ___________sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o statusnem preoblikovanju Javnega
podjetja Komunala Kranj, p.o. v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o.

1. člen
Spremeni in dopolni se 1. odstavek 6. člena Odloka tako, da se glasi:
6. člen
Osnovni kapital dosedanjega Javnega podjetja Komunala Kranj p.o. postane na podlagi zakona o
gospodarskih javnih sluţbah, s sklepom delavskega sveta Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o., z dne 17. 10.
1995 in s sprejemom tega odloka, lastnina občin ustanoviteljic. Osnovni kapital, ugotovljen na osnovi bilance za
dosedanje Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., se registrira kot osnovni vloţek v lasti ustanoviteljic.
Infrastrukturne objekte in naprave, ki so po 76. členu zakona o gospodarskih javnih sluţbah postali last občin,
dajejo ustanoviteljice z ustreznimi pogodbami o najemu infrastrukture javnemu podjetju.

2. člen
Spremeni se 10. člen Odloka tako, da se glasi:
10. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– svet ustanoviteljic,
– skupščina druţbe,
– direktor.
3. člen
Spremeni se 13. člen Odloka tako, da se glasi:
Nadzorni organ
13. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje skupščina druţbe.

Skupščina druţbe kot organ opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja, pregleduje in preverja knjige in
dokumentacijo podjetja, nadzira redno in pravočasno sestavljanje računovodskega izkaza, rentabilnost podjetja in
druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o čemer obvešča ustanoviteljice.

4. člen
Spremeni se 15. člen Odloka tako, da se glasi:
15. člen
O morebitni izgubi javnega podjetja in o razporejanju morebitnega dobička od opravljanja javnih sluţb javnega
podjetja odloča skupščina druţbe v skladu z zakonom.

5. člen
Spremeni in dopolni se 18. člen Odloka tako, da se glasi:
18. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme druţbeno pogodbo, v kateri se podrobneje uredijo zlasti organizacija in
delovanje javnega podjetja, delovanje in odločanje organov upravljanja, pogoji in postopek za imenovanje
direktorja in druga vprašanja.
Skupščina in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejemata tudi druge akte.

6. člen
Druţbena pogodba javnega podjetja mora biti sprejeta oziroma dopolnjena najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. ______________
Dne ______________
Ţupan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l. r.
Soglašajo:
Ţupan
Občine Cerklje
Franc Čebulj l. r.
Ţupan
Občine Jezersko
Jure Markič l. r.
Ţupan
Občine Medvode
Stanislav Ţagar l. r.
Ţupan
Občine Naklo
Marko Mravlja l. r.
Ţupan
Občine Preddvor
Miroslav Zadnikar l. r.
Ţupan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l. r.

Obrazložitev sprememb odloka:
Odlok o statusnem preoblikovanju Javnega podjetja je potrebno uskladiti s
spremembami Zakona o upravljanju kapitalskih naloţb RS (ZUKN). V 43. členu
ZUKN sta razveljavljena 3. alineja 26. člena in 27. člen Zakona o gospodarskih javnih
sluţbah.
Skladno z 2. odst. 43. člena ZUKN je potrebno akte gospodarskih javnih podjetij in
organov druţb uskladiti z zakonom, ki urejajo gospodarske druţbe. To je zakonska
obveznost in glede na takšno stanje je torej nujno uskladiti odlok, na način, da se ga
dopolni in spremeni.
Spremembe in dopolnitve odloka izhajajo tudi iz sklepa Sveta ustanoviteljev
Komunale Kranj, in sicer 21. seje, ki je bila 25.01.2011 in na katerem so se občine
dogovorile, da v skladu z zakonsko ureditvijo funkcijo nadzornega sveta prenesejo na
skupščino Javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.. Glede na takšen dogovor in
glede na zakonske obveznosti, kot je obrazloţeno v predhodnih navedbah je temu
primerno potrebno prilagoditi oziroma spremeniti Odlok o ustanovitvi skupnega
organa.
Večina pristojnosti se tako prenese na skupščino Javnega podjetja Komunala Kranj
d.o.o..
Glede na določbo 28. člena Zakona o gospodarskih javnih sluţbah se uporabljajo,
tudi za javna podjetja, predpisi o gospodarskih druţbah, kar v posledici pomeni, da je
potrebno stanje regulirati z akti o javnem podjetju, predvsem v pogodbi o ustanovitvi
javnega podjetja.

