
Nagrade Nadzornikom v javnih podjetjih LPT
in Zale nagrade od 5200 do 7800 evrov bruto
Ljubljana - Šesterica nadzor-
nikov v javnih podjetjih Lju-
bljanska parkirišča in tržnice in
Žale bo za svojo funkcijo prejela
skupno nekaj manj kot 40 tisoč
evrov v bruto znesku. Odločitev
bodo bržkone potrdili mestni
svetniki na ponedeljkovi seji.

DEJAN VODOVNIK

Začnimo z javnim podjetjem Lju-
bljanska parkirišča in tržnice
(LPT). To v dobro občanov ureja
in čisti javne tržnice in javne par-
kirne površine ter vzdržuje ob-
činske ceste. Avgusta 2008 mu je
bila dana v izvajanje še ena izbirna
gospodarska javna služba, in sicer
»urejanje pristanišč in vstopno-iz-
stopnih mest«, ki jo bo začelo izva-
jati, ko bo MOL uredila pristanišča.
Direktor družbe je Samo Lozej (Li-
sta Zorana Jankoviča), nadzorno
funkcijo v njej pa opravljajo Aleš
Čerin (LZJ), podžupan in zdaj tudi
v vlogi župana, Mojca Kavtičnik
Ocvirk (LZJ), ki nadzoruje še delo-
vanje javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet, kjer je podpred-
sednica, in Viktor Pustovrh kot
tretji član nadzornega sveta.

Kot je predvideno - sklep bo
v ponedeljek najverjetneje po-
trdil mestni svet, v katerem ima
večino Lista Zorana Jankoviča- »člani nadzornega sveta poleg
sejnin prejmejo osnovno plačilo
za opravljanje funkcije v znesku
5200 evrov bruto na posamezne-
ga člana.

Predsednik nadzornega sveta
(v tem primeru Aleš Čerin; op. a.)
je upravičen tudi do doplačila v
vrednosti 50 odstotkov osnovne-

ga plačila za opravljanje funkcije
člana nadzornega sveta,, podpred-
sednik oziroma namestnik pred-
sednika nadzornega sveta pa do
doplačila v znesku 10 odstotkov
osnovnega plačila za opravljanje
člana nadzornega sveta«.

Mimogrede, člani nadzornega
sveta prejmejo za udeležbo na seji
200 evrov sejnine, če pa sejo opra-
vijo po pisni poti, jim pripada 160
evrov, oboje v bruto znesku.

Hiter izračun pokaže, da bo
predsednik nadzornega sveta Aleš
Čerin poleg sejnin (najmanj pet sej
na leto znese 1000 evrov bruto) iz
naslova nagrade oziroma plačila
za nadzorništvo bržkone bogatejši
za 7800, njegova namestnica pa za
5720 evrov bruto.

Mestni svetniki bodo v pone-
deljek predvidoma potrjevali tudi
»nagrade« za člane nadzornega
sveta javnega podjetja Žale. Ta
prav tako tričlanski organ vodi
nesojena predsednica državnega
zbora, mestna svetnica z Janko-
vičeve liste in hkrati poslanka
Pozitivne Slovenije (podatki s
spletnih strani) Maša Kociper,
podpredsednica je Jelka Žekar,
nekdanja članica poslovodnega
odbora Mercatorja za komerci-

alo, predstavnica zaposlenih pa
Renata Cimperman. Predlog za
vse predvideva enake vsote kot za
»kolege« iz podjetja Ljubljanska
parkirišča in tržnice.

Kot pojasnjujejo na oddelku za
gospodarske dejavnosti in promet,
ki je tudi predlagatelj nagrad, je
»predlog letnega bruto plačila za
opravljanje funkcije člana nad-
zornega sveta znotraj priporočila,
ki glede na velikost družbe, kot jo
opredeljuje zakon o gospodarskih
družbah, znaša od 5200 do 10.300
evrov bruto«.

Ko matematika naredi svoje, iz-
račun pokaže, da bosta oba predse-
dnika nadzornih svetov, Aleš Čerin
in Maša Kociper, za vodenje nad-
zora nad poslovanjem podjetij LPT
in Žale prejela vsak približno deset
minimalnih plač v slovenskem go-
spodarstvu (ta je decembra znašala
748,11 evra bruto). Sejnine po 200
evrov niso vštete.

Na prihodnjih sejah mestnega
sveta, februarja, marca in aprila,
pa bodo najbrž prišle na dnevni
red še nagrade za nadzorovanje
v več kot dvajsetih drugih javnih
(mestnih) podjetjih, zavodih ... S
približno enakimi predlaganimi
vsotami.

INFO
Žale: Od izgube
do podražitev

V podjetju Žale načrtujejo po-
dražitev pogrebnih in pokopa-
liških storitev. V poslovnem
načrtu za letos so napovedali
176.000 evrov izgube.

LPT: OD IZOURE DO D0BIČICA
Letos bo LPT izvajal tri obvezne gospodarske javne službe: urejanje in
čiščenje javnih tržnic, urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin ter
vzdrževanje občinskih cest. Pri prvih dveh dejavnostih pričakujejo, da
bodo prihodki večji za 2,7 oziroma 39,2 odstotka, pri tretji pa so zaradi
bistvenega krčenja sredstev in povečanega obsega dela predvideli
835.822 evrov izgube. V predlogu poslovnega načrta, ki ga bo mestni
svet predvidoma obravnaval na januarski seji, kljub temu piše, da bo
družba letos poslovala s 447.751 evri dobička.
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