MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Nadzorni odbor - Comitato di controllo

ZAPISNIK
3. izredne seje Nadzornega odbora Mestne občine, ki je bila v sredo, 30. septembra 2020,
ob 16. uri v županovi pisarni v Pretorski palači v Kopru.
Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora, Jadran Bajec.
Prisotni: Jadran Bajec, Edmond Gašpar, Rok Parovel, Tjaša Benčina, Valter Krmac, Dunja Jovičić
in Tina Podgornik,
Ostali prisotni: Nives Kralj iz Službe za občinski svet in krajevne skupnosti
Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor sklepčen.
Za 3. izredno sejo je bila predvidena naslednja točka dnevnega reda:

1. Problematike v Javnem podjetju Marjetica d.o.o./s.r.l.

Predsednik NO je pozdravil prisotne in povedal, da je bila seja sklicana na zahtevo štirih
članov NO, in sicer Tjaše Benčina, Roka Parovela, Edmonda Gašparja in Dunje Jovičić,
nato pa predal besedo pobudnikom za sklic izredne seje, da obrazložijo razloge za sklic
izredne seje.
V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, so bile sprejete UGOTOVITVE iz skupnega
sestanka Nadzornega odbora Mestne občine Koper in Nadzornega sveta Marjetice
Koper, ki je potekal dne 23.9.2020 v prostorih Marjetice Koper, d.o.o./s.r.l., in sicer:
1. Marjetica nima večletnih programov dejavnosti po različnih dejavnostih. Tudi ta,
ki ga ima za leto 2020, je bil potrjen po sprejemu občinskega proračuna in je
presplošen;
2. splošni akti Marjetice niso usklajeni z veljavno zakonodajo;
3. odločba Računskega sodišča je neizpolnjena;
4. ob ugotovitvi, da je Marjetica poslovala v letu 2019 negativno, ni sprejetega
programa aktivnosti;
5. ni programa sanacije gospodarskih služb tržnih dejavnosti;
6. niso rešena razmerja med Občino Ankaran in Marjetico ter z Občino Izola glede
čistilne naprave;
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7. ni opredelitve organov upravljanja do uporabe zunanje delovne sile za
upravljanje gospodarske javne službe in
8. ni usklajenih in sprejetih vseh aktov in sklepov Mestne občine Koper, ki
opredeljujejo in definirajo delovanje Marjetice.
Člani Nadzornega odbora so se še dogovorili, da
-

se na naslednjo redno sejo NO uvrsti predlog dopolnitve programa dela – nadzor
v Javnem podjetju Marjetica Koper, d.o.o/s.r.l., ki ga pripravi Edmond Gašpar,
se na naslednjo redno sejo povabi direktorico občinske uprave, Tamaro Kozlovič
in se jo seznani s sprejetimi ugotovitvami,
so tiskovne konference potrebne, vendar jih je potrebno sklicevati skladno s
statutom ter javnost obveščati po nekaj opravljenih nadzorih in ne po vsakem
opravljenem nadzoru,
pripravi se ključ za sklicevanje sej.

Seja se je zaključila ob 18.10.

Zapisala:
Nives Kralj, l. r.

PREDSEDNIK NO
Jadran Bajec, l. r.
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