
 

 

Številka: Uradno/2013 

Nova Gorica, 11. februarja 2013 

 

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

 

Na 22. seji Odbora za gospodarstvo, ki je bila 11. decembra 2012 je bil pri obravnavi 
predloga Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in 
članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oz. solastnica je MONG, 
sprejet sklep, da je potrebno odboru predložiti: 

1. Seznam podjetij, katerih lastnica oz. solastnica je MONG, 
2. Seznam predstavnikov MONG v navedenih podjetjih, 
3. Informacijo o tem, v katerih podjetjih izplačujejo sejnine članom nadzornih svetov 

in organov nadzora in v kakšni višini. 
4. Utemeljitev osnove za zmanjšanje prejemkov svetnikov skladno z ZUJF in kdaj je 

ZUJF stopil v veljavo za občine. 
 
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe MONG je pripravil naslednji 
odgovor: 
 
Ad 1 in 2) Podjetja, katerih lastnica oz. solastnica je MONG in predstavniki MONG v 
nadzornem svetu oz. skupščini so: 
 
- Komunala Nova Gorica, d.d. – Darjo Bon 
- JP Vodovodi in kanalizacija, d.d. – Vesna Mikuž 
- JP Mestne storitve, d.o.o.: - Aljoša Polenčič – predsednik, 
                                             - Aleksander Colja – član, 
                                             - Valter Vodopivec – član, 
                                             - Matejka Pavšič – članica, 
                                             - Jožko Leban – član. 
- JP KENOG d.o.o.: - David Srebrnič, 
                                 - Srečko Humar, 
                                 - Marjan Rupnik, 
                                 - Mitja Gorjan, 
                                 - Skok Edbin. 
- HIT, d.d. – Marino Furlan, 
- Primorske novice, d.d. – nimamo predstavnika, 
- PTP, d.o.o. – Milojka Valantič (članica skupščine; nadzornega sveta ni), 
- RRA, d.o.o. – nimajo nadzornega sveta (skupščina nima stalne sestave in se je     
                                                                   udeležuje župan ali njegov pooblaščenec). 

 
 

Ad 3) Sejnine se izplačujejo v naslednjih podjetjih (bruto): 
- Komunala Nova Gorica, d.d. – 269,23 EUR 
- Vodovodi in kanalizacija, d.d. – 215,38 EUR 
-JP Mestne storitve, d.o.o.: 352,48 EUR – predsednik 
                                            240,49 EUR – namestnik predsednika 
                                            202,15 EUR – član 
- JP KENOG d.o.o.: - 375,54 EUR – predsednik 



 

                                 - 281,66 EUR – podpredsednik 
                                 - 250,36 EUR – član 
- HIT d.d. – 247,50 EUR 
 
Ad 4) Pravna osnova za zmanjšanje prejemkov svetnikov Mestnega sveta je 128. člen 
ZUJF, ki določa: 
 
» V Zakonu o lokalni samoupravi se šesti odstavek 34. a člena spremeni tako, da se 
glasi: 
 
Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji 
občinskega sveta ali seji delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, 
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu 
članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva 
dodatek za delovno dobo.« 
 
ZUJF je stopil v veljavo 1.6.2012 (za vse subjekte, na katere se nanaša). 
 
 
Na isti seji Odbora so bili pod točko predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju 
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev občinskih 
javnih služb varstva okolja sprejeti sklepi, da se doseže soglasje z ostalimi občinami 
glede cene ravnanja z odpadki; da se ovrednoti možnost prilivanja dodatnih prihodkov in 
da se poišče način obremenjevanja onesnaževalcev. 
 
Glede na to, da točka ni bila obravnavana na seji Mestnega sveta MONG, tudi sklep 
odbora še ni bil realiziran. Usklajevanja med občinami potekajo, pri tem pa bomo skušali 
upoštevati tudi priporočila in usmeritve odbora glede drugih dveh sklepov, o čemer bo 
odbor obveščen, ko bo točka pripravljena za obravnavo na seji Mestnega sveta MONG. 
 
 
 
                                                                                    Martina Remec Pečenko 
                                                                                            NAČELNICA 


