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V skladu s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/2015), ter 1. odstavkom 91. 

člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradne objave št. 50/2015) je Odbor za pravne zadeve in 

lokalno samoupravo na 4. dopisni seji dne 9. 4. 2021, ki je potekala med 8. in 15. uro sprejel 

 

MNENJE 

o Predlogu sklepa 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. člen  

 

Odbor se je seznanil s Predlogom sklepa 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. 

 

2. člen  

 

Odbor podaja pozitivno mnenje k pripravljenemu predlogu akta ter ga predlaga občinskemu svet v sprejem. 

 

 

Obrazložitev: 

 

Skladno s 1. odstavkom 26. člena Statuta Občine Ankaran odbori in komisije občinskega sveta v okviru 

svojega delovnega področja, določenega s poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti 

občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Skladno s 1. odstavkom 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran komisije in odbori sveta v 

okviru svojega delovnega področja v skladu s tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve iz 

pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 

 

Odbor se je na 4. dopisni seji seznanil z naslovnim predlogom ter podal mnenje kot sledi v izreku. 

     

 

                                              NINA DERENDA l.r.  
            PREDSEDNICA ODBORA 

 

 

 
PRILOGA: - Predlog sklepa z obrazložitvijo. 

 

 


