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Klaut prepričal Hitove nadzornike
torek, 7. november 2017, 06:00

V komisijo za investicije in dezinvesticije nadzornega sveta družbe Hit so imenovali Simona Klauta,
nekdanjega vodjo kabineta novogoriškega župana. Klaut je bil v preteklosti obsojen na osem mesecev
pogojne zaporne kazni zaradi goljufije pri prijavi na razpis za neprofitno stanovanje.
NOVA GORICA Na seji nadzornega sveta družbe Hit, ki je potekala v zadnjih dneh oktobra, sta bila v
Komisijo za investicije in dezinvesticije imenovana Roman Jerman in Simon Klaut.
>

Simon Klaut, nekdanji vodja kabineta novogoriškega župana Mateja Arčona, je bil maja 2015 obsojen na
osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi goljufije. Kazensko ga je ovadil Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica, ker pri prijavi na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja ni prijavil družinskih
prihrankov, na podlagi katerih ne bi bil upravičen do neprofitnega stanovanja.
Tudi svetniki bi razpravljali o Hitu

Novogoriški mestni svetniki so v preteklosti večkrat opozorili na to, da nimajo pregleda nad tem, kako prek
nadzornega sveta Mestna občina Nova Gorica upravlja s svojim lastniškim deležem v družbi Hit. Še posebej
glasni so pri tej temi svetniki pobude Goriška.si. Tema je na površje ponovno vzplavala na zadnji seji. “Z
imenovanjem predsednika uprave se je polegla radovednost javnosti do družbe Hit, ne pa tudi naša
radovednost. Že pred časom smo zahtevali, da pride nadzornik, ki predstavlja občino, na eno od sej. Zato še
enkrat opominjam, da na sejo uvrstite točko, na kateri se bo predstavil Marjan Pintar ter povedal, kako
namerava mestnemu svetu in občanom poročati, kaj se dogaja v družbi Hit,” je med pobudami
zahteval Klemen Miklavič. VH

Večina nadzornikov za Klauta
Klaut je v preteklosti delal kot vodja marketinga v družbi Euroinvest, bil pa je tudi direktor družbe ATC
Kanin. Po odhodu iz županovega kabineta je do uvedbe stečajnega postopka vodil družbo Eda gostinstvo in
turizem, ki je upravljala s Kavarno in restavracijo Rusjan v Eda centru. V komisijo nadzornega sveta je bil
imenovan kot zunanji član. Trenutno je zaposlen kot samostojni podjetnik v podjetju Ekonomika investicij
Simon Klaut s.p. s sedežem v Šempetru pri Gorici.
“Oba nova člana komisije sta bila izbrana na podlagi predloženih strokovnih referenc in osebne predstavitve
na seji nadzornega sveta. Oba sta bila imenovana s potrebno večino glasov, v skladu s z določili
poslovnika,” je na vprašanja Primorskih novic odgovoril sekretar nadzornega sveta družbe Hit Jure Boltar.

V komisiji bo zunanji strokovnjak
Pojasnil je še, da ima nadzorni svet dve komisiji. V obeh poleg članov nadzornega sveta sodelujejo tudi
zunanji strokovnjaki. Po poslovniku sta v komisiji dva člana nadzornega sveta in dva zunanja strokovnjaka.
Na vprašanje, kdo konkretno je predlagal kandidata, smo prejeli odgovor, da sta bila oba kandidata izbrana
na predlog članov nadzornega sveta. Slednjemu od letošnjega julija predseduje Marjan Pintar, predstavnik
novogoriške mestne občine.Nadzorni svet se je na seji med drugim seznanil tudi s poročilom o poslovanju
družbe Hit za obdobje januar - september 2017 vključno z oceno poslovanja odvisnih družb za to to
obdobje in z napovedjo poslovanja za naslednje tri mesece.

