MESTNA OBČINA NOVA GORICA
NADZORNI ODBOR
Številka: 062-03-6/2003
Datum: 9.3.2004
V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne
občine Nova Gorica na 13. seji, dne 9.3.2004, sprejel naslednje
POROČILO
o zadevi kršenja 27. člena zakona o delavcih v državnih organih
s strani g. Otona Mozetiča in župana g. Mirka Brulca
Nadzorni odbor prejšnjega mandata je na svojih sejah 17. 6. in 17. 10. 2002
razpravljal o podjetju Primorske ekološke naprave d.o.o. Nova Gorica, katerega 100
% lastnica je Mestna občina Nova Gorica. Vprašanje o zakonitosti opravljanja nalog
načelnika za infrastrukturo in gospodarske javne službe in istočasnega opravljanja
funkcije direktorja družbe Primorske ekološke naprave d.o.o. s strani Otona
Mozetiča, je bilo ponovno sproženo na 2. seji Nadzornega odbora dne 25. 3. 2003.
Županu je Nadzorni odbor postavil vprašanje, na katerega je odgovoril dne 4. 4.
2003, da je g. Oton Mozetič še vedno direktor Primorskih ekoloških naprav d.o.o.
Nova Gorica v skladu s 27. členom Zakona o delavcih v državnih organih. O tej toči
je Nadzorni odbor razpravljal še na sejah dne 22. 4., 20. 5., 17. 7., 9. 12.
Na 7. seji dne, 15. 7. 2003 je direktorica občinske uprave gospa Elvira Šušmelj
podala sledeče tolmačenje:
- g. Oton Mozetič je bil sprejet v mestno upravo dne 1. 2. 2003 kot koordinator v
oddelku za infrastrukturo in gospodarske javne službe,
- dne 1. 4. 2003 je bil imenovan za načelnika oddelka kot strokovno tehnični
delavec,
- 4. 7. 2003 je bil imenovan kot načelnik oddelka – torej višji upravni delavec
Na 8. seji Nadzornega odbora je bil sprejet sklep, da se poziva župana Mestne občine
Nova Gorica g. Mirka Brulca, kot predstavnika lastnika firme Primorske ekološke
naprave d.o.o. Nova Gorica, da zahteva od ustreznih organov (NS), da se g. Oton
Mozetič razreši kot direktor omenjenega podjetja.
Nadzorni odbor je opozoril tudi Nadzorni svet podjetja Primorske ekološke naprave
d.o.o. Le ta mu je posredoal odgovor dne 24. 9. 2003, da je g. Oton Mozetič dal
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odpoved na funkcijo direktorja dne 2. 7. 2003, da je pa dejansko delovno razmerje
prekinil 1. 2. 2003. Ni ga pa razrešil funkcije direktorja.
Vsled tega nadzorni odbor ugotavlja:
1.G. Oton Mozetič je pravno še vedno direktor podjetja Primorske ekološke naprave
d.o.o. Nova Gorica, ustanovljenega 9. 12. 1999, matična številka podjetja
1525336. (glej dopis Okrožnega sodišča – sodni register št. R-2173/2003 z dne 5.
12. 2003). Zakonsko je direktor odgovoren za opravljanje nalog direktorja vse do
izbrisa iz sodnega registra.
Vsled tega g. Oton Mozetič krši 27. člen Zakona o delavcih v državnih organih
(ZDDO), ker kot višji upravni delavec – načelnik od 4. 7. 2003 do najmanj 5. 12
2003 opravlja tudi dejavnost v gospodarski družbi. Tudi kot direktor družbe ni
naredil vsega, da ga NS družbe razreši, kar mu omogoča zakonodaja.
2. g. Mirko Brulc – župan, kot predstavnik lastnice Mestne občine Nova Gorica je
ravnal v nasprotju z zakonodajo, zlasti v nasprotju s 27. členom ZDDO. Njegova
krivda je toliko bolj večja, ker je bil na to večkrat opozorjen, še posebno opozorilo
je bilo podano direktorici mestne uprave gospej Elviri Šušmelj na seji NO dne, 15.
7. 2003.
Nadzorni odbor, po obravnavi odgovora župana g. Mirka Brulca, z dne 16.2.2004,
na poročilo nadzornega odbora, sprejme naslednje
sklepe:
1. Nadzorni odbor ne more sprejeti razlage župana mestne občine g. Mirka
Brulca v svojem dopisu št. 062-03-9/2004 z dne 16.2.2004, ki navaja, da
nadzorni odbor ni pristojen za presojo zakonitosti županovega ravnanja na
vseh ostalih področjih, torej tudi ni pristojen za presojo zakonitosti sklepov s
področja delovnih razmerij, če ti ne posegajo v polje plač kot elementa
proračunske porabe.
2. V svojem odgovoru župan navaja 3. alineo 34. člena statuta Mestne občine
Nova Gorica o pristojnosti nadzornega odbora. Ne citira pa ostali del 34.
člena in ne citira 37. člen statuta zlasti tistega dela, ki govori:
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju občine mora obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
3. Nadzorni odbor ugotavlja, da Oton Mozetič ni odgovoril na dano poročilo
nadzornega odbora.
4. Na podlagi prejetih tolmačenj s strani župana, da je nadzorni svet Primorskih
ekoloških naprav razrešil g. Otona Mozetiča s funkcije direktorja Primorskih
ekoloških naprav, Nadzorni odbor mestne občine ugotavlja,
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da je bilo opozorilo dano županu o nezdružljivosti funkcij višjega upravnega
delavca s pridobitno dejavnostjo, in da je bila - z razrešitvijo g. Otona
Mozetiča s funkcije direktorja, napaka z zamudo popravljena.
Poročilo se v skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica pošlje županu
g. Mirku Brulcu, g. Otonu Mozetiču in Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica.
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