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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Tanja Šinkovec, Direktorica občinske uprave 
na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 
24/2011, 53/2015) 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
Občinskem svetu Občine Mirna, da za predstavnika Občine Mirna v Svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje imenuje 	  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga 
Občinskem svetu Občine Mirna, da sprejme Sklep o imenovanju 
predstavnika Občine Mirna v Svet javnega zavoda Zdravs 	' m Trebnje 
v predloženi vsebini. 

ne račko 
predsednik Ko isije za mandatna vprašanja 

vo itve in imenovanja 

Priloge: 
- obrazložitev 
- seznam prispelih kandidatur 
- predlog sklepa 
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Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Mirna v Svet javnega zavoda 
Zdravstveni dom Trebnje 

1. Pravna podlaga 
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o imenovanju predstavnika Občine Mirna v Svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje je 29. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS 
št. 12/91 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP; v nadaljevanju: Zakon), ki 

v prvem odstavku določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ 
upravljanja; 
v drugem odstavku določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti. 

V 30 . členu Zakona so opredeljene naloge sveta zavoda: sprejema statut oziroma pravila 
in druge splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja 
njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga 
ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju 
zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali 
aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2011, 16/2016)- v 
nadaljevanju: Statut: 

drugi odstavek 25. člena določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja občinskemu svetu predlaga kandidate v organe občine, ki jih imenuje 
občinski svet; 
prvi odstavek 27. člena določa, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pripravi predlog za imenovanje kandidatov; 
drugi odstavek 17. člena Statuta določa, da občinski svet imenuje in razrešuje 
člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS št. 
107/2013) - v nadaljevanju: Odlok, ki v 19. členu določa sestavo sveta javnega zavoda:  

šest (6) predstavnikov ustanoviteljic, 
trije (3) predstavniki delavcev, 
en (1) predstavnik uporabnikov. 

Predstavnike ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo občinski svet občin ustanoviteljic in 
sicer: Občina Trebnje imenuje tri (3) predstavnike, občine Mirna, Mokronog-Trebelno in 
Šentrupert pa vsaka po enega (1) predstavnika. Njihov mandat traja štiri leta in so po 
preteku mandata lahko ponovno imenovani. Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo 



občinski sveti občin ustanoviteljic izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in 
pravnih zadev. 

V 14. členu Odloka so določene pristojnosti sveta javnega zavoda: 
daje soglasje k statutu zavoda, 
sklicuje konstitutivno sejo sveta zavoda po imenovanju in izvolitvi vseh članov 
sveta zavoda, 
podaja mnenja k aktu o organizaciji dela zavoda, 
podaja mnenja k aktu o sistemizaciji delovnih mest zavoda, 
podaja mnenja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda, 
na predlog Sveta zavoda odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad 
odhodki, 
odločanja o odtujitvi in obremenjevanju premoženja zavoda, v vrednosti nad 
5.000 EUR, 
podaja predloge za občinske svete ustanoviteljic glede dajanja poroštev in 
garancij, 
sprejema načrt investicij in investicijskega vzdrževanja, 
podaja druga mnenja in predloge v skladu z zakonom. 

Razlogi za sprejem 
Skladno s četrtim odstavkom 19. člena Odloka so ustanoviteljice dolžne imenovati 
oziroma izvoliti v Svet javnega zavoda (v nadaljevanju: Svet JZ) svoje predstavnike 
najmanj 15 dni pred iztekom mandata članom sveta zavoda, ki jih je imenovala. Mandat 
je članu Sveta JZ potekel 17.01.2018. 
Pri pripravi predloga je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
upoštevala kandidature, ki so prispele na osnovi javnega poziva številka: 007-
0009/2013-9 z dne 22.01.2018, z rokom za oddajo predlogov: 26.01.2018. 

Ocena stanja 
Na podlagi Odloka je Občina Mirna ustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom 
Trebnje in z imenovanjem svojega predstavnika v Svetu javnega zavoda izvršuje 
ustanoviteljske pravice. 

Finančne in druge posledice 
Na osnovi sprejema predlaganega sklepa bodo nastale posledice na proračun Občine 
Mirna v smislu objave sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

Sredstva za delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje zagotavljajo tudi 
ustanoviteljice skladno s 29. do 33. členom Odloka; skladno s 30. členom Odloka javni 
zavod pridobiva sredstva in prihodke za svoje delo: 

iz sredstev plačil za opravljene storitve javne službe, 
iz proračunov ustanoviteljic, 
s prodajo blaga in storitev na trgu, 
z dotacijami, donacijami in sponzorstvi, sldadno in v okvirih določil zakonodaje, 
iz drugih virov. 

pripravila: 
Direktorica občin e prave 
Tanja Šinkovec, ditkon. 



Seznam prispelih kandidatur za imenovanje predstavnika Občine Mirna v Svet 
javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
(kandidature bodo na vpogled na seji, ki bo dne 07.02.2018) 

1.) Kandidature, prispele na osnovi »Javnega poziva za evidentiranje kandidatov za 
predstavnika Občine Mirna v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje«, številka: 
007-0009/2013-9 z dne 22.01.2018: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
 Stanko Tomšič  predstavnik 

ustanovitelja - član 
Janez Bračko 

 
 

Priloge: 
- predlogi kandidatur s soglasji kandidatov 

2.) PREDLOG KMVVI za glasovanje na občinskem svetu 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. predstavnik 

ustanovitelja - član 



Na podlagi 29. člena Zakona zavodih, (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 
127/06 - ZJZP), 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje 
(Uradni list RS št 107/13) in 17. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin št 21/2011, 16/2016) je Občinski svet Občine Mirna na 	. redni seji dne 
	 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika Občine Mirna v Svetjavnega zavoda Zdravstveni dom 

Trebnje 

 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje se imenuje 	  

 
Mandat člana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje traja štiri leta od dneva 
uveljavitve tega sklepa. 

 
Ta sklep prične veljati naslednji dan po sprejemu. 

številka: 007-0009/2013- 	 Dušan Skerbiš 
datum: 	 župan 
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