OBČINSKI SVET  ׀CONSIGLIO COMUNALE

ŠTEVILKA: 0320-14/2021/14
DATUM: 6. 4. 2021
ZADEVA:

Predlog za obravnavo na 15. redni seji občinskega sveta

NASLOV:

Obravnava in podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta MOK o
razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Marjetice Koper

PRAVNA PODLAGA:

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Ankaran, Poslovnik
Občinskega sveta Občine Ankaran

PRIPRAVLJALEC GRADIVA:

Oddelek za pravne zadeve in lokalno samoupravo

POROČEVALEC:

Jani Krstić, svetovalec v OPS

PRISTOJNA DELOVNA
TELESA:

Odbor za pravne zadeve in lokalno samoupravo

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu
Občinskega sveta Mestne občine Koper o razrešitvi in
imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega podjetja
Marjetica Koper d.o.o., št. 014-6/2016.
2. Sklep velja takoj.

Gradiva:
• obrazložitev predloga (priloga I.)
• Predlog sklepa (priloga II.)
• Gradivo za OS MOK (priloga III.)
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PRILOGA I.
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA
I. PRAVNA PODLAGA
2. odstavek 51. b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20
– ZIUOOPE) določa, da ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov izvršujejo
organi občine, v kateri je njihov sedež, v soglasju z organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen
javni zavod, javno podjetje ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Če občina ne odreče soglasja
v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga, se šteje, da je soglasje dano
II. OBRAZLOŽITEV
S predloženim predlogom sklepa se predlaga razrešitev Davorja Briševca, dosedanjega člana Nadzornega sveta
Marjetice Koper, d.o.o.-s.r.l. (v nadaljevanju: Nadzorni svet), namesto njega pa se predlaga imenovanje novega
člana - predstavnika ustanoviteljice Mestne občine Koper, ki bo funkcijo opravljal do izteka mandata sedanjega
Nadzornega sveta.
Občinski svet Mestne občine Koper je člane Nadzornega sveta, imenoval na seji dne 30. januarja 2019, med
njimi tudi Davorja Briševca. Ker je bil Davor Briševac imenovan za direktorja podjetja Marjetice Koper, d.o.o.s.r.l., ki funkcijo opravlja začasno do imenovanja direktorja, funkcije člana Nadzornega sveta od 20.2.2020 ni
mogel več opravljati.
Namesto Davorja Briševca je Občinski svet MOK na seji dne 5. marca 2020 za nadomestnega člana Nadzornega
sveta - predstavnika ustanoviteljice imenoval doc. dr. Boštjana Averja, in sicer za obdobje, ko je Davor Briševac
začasno opravljal funkcijo direktorja javnega podjetja.
Po izvedenem javnem razpisu je Nadzorni svet s sklepom, št. 16/019-21 z dne 26. 1. 2021, imenoval Davorja
Briševca za direktorja Javnega podjetja - Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o. - s.r.l., za obdobje štirih let
od 20. 2. 2021 do 19. 2. 2025, zato ne more več opravljati funkcije člana Nadzornega sveta in je potrebno
imenovati novega člana Nadzornega sveta.
Skladno s 14. členom Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja - Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o. s.r.l. imenuje tri člane Nadzornega sveta tega javnega podjetja Občinski svet na predlog župana. Mandat članov
traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani. Skladno s Poslovnikom Občinskega sveta
Mestne občine Koper Občinski svet razrešuje svoje predstavnike v organih po enakem postopku, kot je določen
za njihovo imenovanje.
III. ZAKLJUČEK
Skladno z navedenim in ob upoštevanju določil ZLS, ki so navedena v prejšnjem poglavju (pravna podlaga), se
Občinskemu svetu občine Ankaran predlaga, da poda soglasje k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper
o razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., št. 014-6/2016.
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PRILOGA II.
PREDLOG
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list št. 50/2015) je Občinski svet Občine Ankaran na 15. redni seji
dne 13. 04. 2021 sprejel naslednji

SKLEP
o podaji soglasja k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper o razrešitvi in imenovanju
člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., št. 014-6/2016

1. Občinski svet Občine Ankaran podaja soglasje k sklepu Občinskega sveta Mestne občine Koper o
razrešitvi in imenovanju člana Nadzornega sveta Javnega podjetja Marjetica Koper d.o.o., št. 0146/2016.
2. Sklep velja takoj.

Občina Ankaran
Gregor Strmčnik
ŽUPAN
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PRILOGA III.
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