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Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 in
spremembe) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ______________ sprejel naslednje

SKLEPE
o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve,
javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

1.
SKLEP ŠT. 1:
V 1. odstavku 4. člena se briše dejavnost družbe. Nova dejavnost družbe je:
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.210 Inštaliranje električnih naprav in napeljav
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela
49.420 Selitvena dejavnost
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

2.
SKLEP ŠT.2:
Briše se drugi stavek 10. člena in se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Ustanoviteljske pravice izvršuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, razen tistih, ki jih
le-ta prenese na župana«.

3.
SKLEP ŠT. 3:
Briše se tretja alineja 12. člena in nadomesti z novo, ki se glasi:
»sprejema letno poročilo,«.

4.
SKLEP ŠT. 4:
V drugem stavku 15. člena se briše beseda »ustanovitelj« in nadomesti z besedama
»nadzorni svet«.

5.
SKLEP ŠT.5:
V 16. členu se briše beseda »ustanovitelj« in nadomesti z besedama »nadzorni svet«.

6.
SKLEP ŠT. 6:
Prvi stavek 17. člena se briše in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih
zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:«.

7.
SKLEP ŠT.7:
V drugem stavku 28. člena se briše besedilo »439. členu ZGD«, ki se nadomesti z
besedilom »505. členu ZGD-1« ter besedilo »459. členom ZGD«, ki se nadomesti z
besedilom »526. členom ZGD-1«.

8.
SKLEP ŠT. 8:
Briše se zadnji stavek 31. člena.

9.
SKLEP ŠT. 9:
Povsod v besedilu se briše beseda »ZGD« in se nadomesti z besedo »ZGD-1«.

z

10.
SKLEP ŠT. 10:
Sprejme se čistopis Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za
urejanje mesta, d.o.o.,Nova Gorica. Mestni svet pooblašča župana za podpis le-tega.

11.
Ti sklepi začnejo veljati takoj.

Številka: 300-02-3/2003
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 300-02-3/2003-4
Nova Gorica, 28. novembra 2012
OBRAZLOŽITEV
Veljavni Zakon o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
38/10 in spremembe) v 43. členu razveljavlja tretjo alinejo 26. člena in 27. člen Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe). Razveljavljeni
določbi sta med drugim določali, da ustanovitelj sprejme poslovno poročilo, obračune in
zaključni račun podjetja ter, da ustanovitelj tudi imenuje direktorja podjetja. Tako se s
predlaganimi sklepi dejansko stanje usklajuje z veljavnimi predpisi (ustanovitelj sprejema
letno poročilo, za imenovanje in razrešitev direktorja je sedaj pristojen nadzorni svet – 1.
alineja 505. člena in 4. odstavek 515. člena Zakona o gospodarskih družbah).
Posamezne določbe akta o ustanovitvi se usklajujejo z veljavnim Zakonom o
gospodarskih družbah. V tem primeru ne gre za vsebinske spremembe akta, ampak
samo za uskladitev z veljavno zakonodajo.
Poleg tega se trenutna dejavnost družbe usklajuje z veljavno Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti ter obstoječim stanjem. S predlaganimi sklepi se iz akta o
ustanovitvi tudi briše določba konkurenčne prepovedi v tistem delu, ki se nanaša na
dvoletno obdobje po prenehanju delovnega razmerja.
Mestnemu svetu predlagamo, da predložene sklepe sprejme.
Matej Arčon
ŽUPAN
Pripravila:
Martina Remec Pečenko
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
gospodarske javne službe

