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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne  ______________  sprejel naslednji 
 

 
S K L E P 

 
 

1.  
Člani nadzornega sveta prejmejo za udeleţbo na seji nadzornega sveta sejnino, in sicer: 

 za posameznega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna 
energetika Nova Gorica d.o.o. sejnina znaša 150,00€ bruto, za predsednika 
nadzornega sveta druţbe pa 195,00€ bruto.  

 za posameznega člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Mestne storitve, 
javno podjetje za urejanje mesta,  d.o.o., Nova Gorica sejnina znaša 75,00€ bruto, 
za predsednika nadzornega sveta druţbe pa 97,50€ bruto.  

Če se član nadzornega sveta druţbe ne udeleţi seje nadzornega sveta, mu sejnina ne 
pripada.  

V primeru nadomeščanja predsednika nadzornega sveta je namestnik predsednika 
upravičen do sejnine, ki je določena za predsednika nadzornega sveta druţbe.  

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja, če je namestnik predsednika vodil sejo 
le deloma zaradi predsednikovega predčasnega odhoda. 

Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % sejnine iz prvega odstavka tega člena.  
 

2.  
Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov 
prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer v skladu 
s predpisi, ki urejajo dnevnice in prevozne stroške za gospodarske druţbe. Stroški za 
prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča 
člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel 
vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena voţnja javnega prevoznega 
sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.  

 
3.  

Drugi prejemki, razen tistih, ki so določeni v tem sklepu, predsedniku in članom 
nadzornega sveta ne pripadajo. 

 
 

4.  
Ta sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka:  007-21/2012- 
Nova Gorica,         Matej Arčon 
                  ŢUPAN 
                                                                                               
    



 

 
Številka: 007-21/2012-26 
Nova Gorica, 15. maja 2014    
 

OBRAZLOŢITEV 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju predlaganega sklepa: 
Zakon o gospodarskih druţbah v 284. členu določa: »Članom nadzornega sveta se lahko 
za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Plačilo mora biti v 
ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim poloţajem druţbe. 
Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleţeni pri dobičku«. V Aktu o ustanovitvi 
Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica 
pravica do plačila za člane nadzornega sveta ni določena, v  Odloku o ustanovitvi javnega 
podjetja Komunalna energetika d.o.o. je za člane nadzornega sveta predvidena pravica 
do plačila, ni pa opredeljena višina plačila članom nadzornega sveta, kar pomeni, da o 
višini plačila članom nadzornega sveta odloča skupščina. Ker pa sta javni podjetji 
Komunalna energetika d.o.o. in Mestne storitve d.o.o. enoosebni druţbi, ustanoviteljske 
pravice uresničuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji decembra 2012 sprejel Pravilnik  o 
izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov 
gospodarskih druţb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 108/2012), ki v 4. členu določa, da če v aktu o ustanovitvi posamezne 
druţbe ni drugače določeno mestni svet sprejme sklep s katerim se za člane nadzornega 
sveta posamezne gospodarske druţbe odloči o pravici ter višini plačila za njihovo delo. 
  

2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom sklepa: 
Višina plačil članom nadzornega sveta je predlagana v skladu s Sklepom vlade RS o 
priporočilih glede nagrajevanja članov organa nadzora v gospodarskih druţbah v zvezi z 
omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2011, z dne 06.01.2011 in njegovo 
spremembo, ki jo je Vlada RS sprejela s Sklepom o spremembi Sklepa o priporočilih 
glede nagrajevanja članov organov nadzora v gospodarskih druţbah v zvezi z 
omejevanjem učinkov finančne krize, s katerim se podaljšuje obdobje zniţanih plačil še za 
dve leti šteto od 31.12.2012, torej do 31. 12. 2014. 

3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
- Statut Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 
- Pravilnik  o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov 

nadzornih svetov gospodarskih druţb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna 
občina Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/2012) 

- Zakon o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in spremembe). 
- Sklep vlade RS o priporočilih glede nagrajevanja članov organa nadzora v gospodarskih 

druţbah v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, št. 10007-1/2011, z dne 
06.01.2011 in Sklep o spremembi Sklepa o priporočilih glede nagrajevanja članov 
organov nadzora v gospodarskih druţbah v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, 
s katerim se podaljšuje obdobje zniţanih plačil do 31. 12. 2014. 
 

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom tega sklepa: 
Višina plačil se članom nadzora določa glede na razvrstitev gospodarskih druţb glede na 
55. člen Zakon o gospodarskih druţbah z uporabo meril na bilančni presečni dan letne 
bilance stanja. 

 



 

RAZREDI DRUŢB PO ZGD-1 TER IZJEMNO 
VELIKE DRUŢBE 

Povprečno 
št. delavcev 

Čisti prihodki od 
prodaje v EUR 

Vrednost aktive 
v EUR 

Bruto 
sejnina za 

člana v EUR 

Bruto sejnina 
za predsednika 
v EUR (130%) 

Mikro druţbe do vključno ... 10 2.000.000,00 2.000.000,00 75 97,5 

Majhne druţbe do vključno ... 50 8.800.000,00 4.400.000,00 150 195 

Srednje druţbe do vključno ... 250 35.000.000,00 17.500.000,00 200 260 

Velike druţbe nad ... 250 35.000.000,00 17.500.000,00 275 357,5 

Večje druţbe nad ... 250 40.000.000,00   330 429 

Največje druţbe najmanj... 250 250.000.000,00   412,5 536,25 

Največje finančne institucije najmanj...     800.000.000,00 412,5 536,25 

 
Druţba mora izpolnjevati dve od navedenih meril za razvrstitev v ustrezen razred. 

Druţba Povprečno št. delavcev Čisti prihodki od prodaje v EUR Vrednost aktive v EUR 

JP KENOG d.o.o. 13 2.229.579 1.229.921 

JP Mestne storitve d.o.o. 10,16 359.401 199.869 

                                                vir:www.gvin.com (junij 2013) 

 

 

Glede na predstavljeno bi člani nadzornih svetov prejeli naslednje sejnine: 

Druţba 
Razred druţbe po 

ZGD-1 
Najvišja bruto sejnina za člana 

v EUR 
Najvišja bruto sejnina za predsednika 

v EUR 

JP KENOG d.o.o. Majhna druţba 150,00 195,00 

JP Mestne storitve d.o.o. Mikro druţba 75,00 97,50 

 
 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom tega sklepa: 
S sprejetjem tega sklepa za Mestno občino Nova Gorica ne bodo nastale nove materialne 
obveznosti. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi sklep 
sprejme. 
 

 
Matej Arčon 

                                                                                                            ŢUPAN 
 
 
 
Pripravila:  
Martina Remec Pečenko 
Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
in gospodarske javne sluţbe 
 
 
                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
 
 


