Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 20. 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), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 –
odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne
objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08, 33/2018) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 5. novembra 2020 sprejel
ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI POLOŽAJA
JAVNEGA PODJETJA - AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, d. o. o. - s. r. l.
1. člen
V prvem odstavku 13. člena Odloka o ureditvi položaja Javnega podjetja – Azienda pubblica Marjetica
Koper, d. o. o. - s. r. l. (Uradne objave, št. 53/2002 in Uradni list RS, št. 74/05, 84/06, 39/12, 103/12,
17/13, 40/15, 24/16 in 24/2018) (v nadaljevanju: Odlok) se črta šesta alineja (»imenuje in razrešuje
direktorja«).
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja prvega odstavka 13. člena Odloka.
2. člen
V drugem odstavku 15. člena Odloka se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»imenuje in razrešuje direktorja«.
3. člen
Prvi odstavek 17. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet.«
4. člen
Besedilo 20. člena se v celoti nadomesti z novim, ki se glasi:
»Če direktor javnega podjetja na podlagi javnega razpisa ni imenovan ali če direktorju predčasno
preneha mandat, nadzorni svet največ za eno leto imenuje svojega člana za začasnega direktorja, ki
nadomešča manjkajočega direktorja. V tem času začasni direktor ne sme delovati kot član nadzornega
sveta. Ponovno imenovanje ali podaljšanje mandatne dobe je dopustno, če celotna mandatna doba s
tem ni daljša od enega leta.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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