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Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica 

 Predlog 

Naslov zadeve za obravnavo in sprejem 

Imenovanje člana Nadzornega sveta Kraški vodovod Sežana d.o.o. – uskladitev 

 

Gradivo za obravnavo na seji 12. redni seji 

Točka dnevnega reda 5. 

Predlagatelj Mauricij Humar, župan 

Pripravljalec gradiva Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Poročevalec Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

Pristojno delovno telo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

 

         ŽUPAN 
             Mauricij Humar  
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Na podlagi 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

(Uradni list RS, št. 13/2008, 92/2014 in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni 

list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na svoji 12. 

redni seji, dne 16. 7. 2020 sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  

 

I. 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga Skupščini javnega podjetja Kraški 

vodovod Sežana d.o.o., da v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. 

kot predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za mandatno obdobje 2020–2024 ponovno 

izvoli Aleša Batističa, Miren 219a, 5291 Miren. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 

 

 

Številka: 0140-0023/2020-4 
Datum: 16. 7. 2020 

 

 

        ŽUPAN 

      Mauricij Humar 

 



 

 

O B R A Z L O Ž I T E V  
 

1. RAZLOGI IN CILJI TER OCENA STANJA: 

Že nekaj let se pri imenovanjih predstavnikov Občine Miren-Kostanjevica v javnih zavodih, 

javnih podjetjih, javnih skladih itd. v praksi dogaja, da se po vsakih lokalnih volitvah, ko 

nastopi mandat nov občinski svet, na novo imenuje tudi predstavnike občine v organih 

navedenih pravnih subjektov (svetih zavodov, nadzornih svetih itd.). Ta praksa pa s 

pravnega stališča ni vedno pravilna, saj po večini mandati predstavnikov občine v teh 

organih niso vezani na mandat občinskega sveta. Zato je potrebno pri vsakokratnem 

imenovanju preveriti pravila organa (odlok, statut, družbena pogodba itd.), v katerega se 

predstavnik imenuje, in glede na slednja izvesti postopek imenovanja. Mandat predstavnika 

občine je torej odvisen od mandata organa, v katerega se imenuje. 

 

Sedanjemu nadzornemu svetu javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. (v 

nadaljevanju: nadzorni svet) poteče mandat 4. 10. 2020. 

 

V skladu s prvim odstavkom 30. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Kraški vodovod 

Sežana d.o.o. (Uradni list RS, št. 13/2008, 92/2014; v nadaljevanju: odlok), ima nadzorni svet 

sedem članov, od katerih pet članov izvoli in odpokliče skupščina, po enega na predlog 

vsakega občinskega sveta občin ustanoviteljic. Dva člana, ki zastopata delavce, izvoli in 

odpokliče svet delavcev v skladu z zakonom. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 

štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.  

 

Glede na to, da se sedanjemu nadzornemu svetu izteče mandat, smo bili pozvani k 

predlaganju predstavnika Občine Miren-Kostanjevica v nadzorni svet za novo mandatno 

obdobje 2020–2024.  

 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica je na svoji 2. redni seji dne 15. 1. 2019 sprejel 

sklep št. 1002-16/2018-8, s katerim je imenoval za člana Nadzornega sveta javnega podjetja 

Kraški vodovod Sežana d.o.o., Aleša Batističa, Miren 219a, 5291 Miren, za obdobje 4 let, s 

pričetkom 22. 1. 2019. 

 

Upoštevajoč dejstva, da: 

- je občinski svet z navedenim sklepom že predlagal predstavnika občine v nadzorni 

svet javnega podjetja, 

- sedanji predstavnik občine še vedno izpolnjuje pogoje za ponovno izvolitev v skladu z 

odlokom, 

- se sedanjemu članu nadzornega sveta, mandat, ki mu ga je podelil občinski svet z 

navedenim sklepom ni prekinil oz. iztekel, 

predlagamo, občinskemu svetu, da ugotovi vse navedeno in skupščini javnega podjetja 

predlaga ponovno izvolitev Aleša Batističa, v nadzorni svet javnega podjetja za obdobje 

2020-2024. Mandat predlaganega člana nadzornega sveta se bo lahko, zaradi vezanosti na 

članstvo v občinskem svetu Občine Miren-Kostanjevica (25. člen odloka), prekinil v primeru 

nekandidiranja ali neizvolitve za člana občinskega sveta na naslednjih lokalnih volitvah. 

 

Zadevo je obravnavala pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in 

odločila, kot izhaja iz poročila seje komisije. 



 

 

2. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica predlaga Skupščini javnega podjetja Kraški 

vodovod Sežana d.o.o., da v Nadzorni svet javnega podjetja Kraški vodovod Sežana 

d.o.o. kot predstavnika Občine Miren-Kostanjevica za mandatno obdobje 2020–2024 

ponovno izvoli Aleša Batističa, Miren 219a, 5291 Miren. 

 

 

Pripravila: 

Andreja Slejko Merkun, Pravna služba 

 


