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ZADEVA: 
PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE 

MIRNA 

NASLOV GRADIVA: 	Sklep o imenovanju podžupana Občine Mirna - seznanitev 

Gradivo pripravil: 	Občinska uprava 

Pristojno delovno 	Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

telo: 

Gradivo predlaga: 	Župan Občine Mirna 

Poročevalec: 

uradniški naziv: 

Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave 

na podlagi 75. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna 

(Uradno glasilo slovenskih občin št. 24/2011) 

PREDLOG SKLEPA: 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s sklepom župana o 

imenovanju Zorana Remica za podžupana Občine Mirna. 

Priloge: 

- obrazložitev 

- sklep o imenovanju podžupanje 
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Sklep o imenovanju podžupana 

I. Pravna podlaga 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 94/07- ZLS UP82, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF)-
v nadaljevanju: ZLS, ki v 33. a členu določa, da ima občina najmanj enega podžupana, ki ga 

imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši. V primeru 

predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do nastopa mandata 

novo izvoljenega župana podžupan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter 

opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan 

nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja 

opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan 

pooblasti. 

Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/11)- v nadaljevanju: Statut, ki v 

drugem odstavku 35. člena določa, da ima občina enega podžupana, ki ga izmed članov 

občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. Naloge in pristojnosti so v Statutu povzete po 

ZLS. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. 

Razlogi za sprejem 
Sklep o imenovanju podžupana, ki je podlaga za izplačilo plačila za opravljanje nepoklicne 

funkcije podžupana, je pripravila občinska uprava na osnovi zgoraj navedenih zakonskih 

podlag. Sklep na osnovi 35. člena Statuta sprejme župan in o tem seznani Komisijo za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter občinski svet, ki o tem ne razpravlja in ne 

glasuje, saj je imenovanje podžupana v pristojnosti župana in je določeno z ZLS. 

Zoran Remic je bil za člana občinskega sveta Občine Mirna izvoljen na lokalnih volitvah, dne 

18.11.2018, na svoji prvi konstitutivni seji, dne 23.11.2018 pa je občinski svet Občine Mirna 

potrdil mandate vsem devetim izvoljenim članom občinskega sveta Občine Mirna. 

Ocena stanja 
Za izvajanje zakonsko določenih nalog župan imenuje podžupana občine. 

Finančne in druge posledice 
S sprejemom predlaganega sklepa bodo nastale posledice za proračun Občine Mirna v smislu 

izplačila plačila za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. 

pripravila: 

direktorica občinske uprave 

Tanja Šinkovec, dipl. ekon. 
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Na podlagi 33. a 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 in 30/18) in 5. člena Statuta Občine Mima 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2011), izdaja župan Občine Mima naslednji 

SKLEP 
o imenovanju podžupana 

Za podžupana Občine Mima se imenuje Zoran Remic, rojen 12.04.1979, s stalnim bivališčem Sokolska 
ulica 6, 8233 Mima. 
Podžupan bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno. 
Funkcijo podžupana nastopi z dnem 23.11.2018. 

Obrazložitev 

33, a člen 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 in 30/18) določa, da podžupana imenuje župan izmed članov 
občinskega sveta in ga lahko tudi razreši. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne 
naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. 

S tem sklepom je župan Občine Mirna, Dušan Skerbiš, imenoval za podžupana Zorana Remica, rojenega 
12.04.1979, s stalnim bivališčem Sokolska ulica 6, 8233 Mima. 

S tem je izdaja sklepa utemeljena. 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: 
Zoper ta sklep je dovoljena zahteva za varstvo pravic v roku 15 dni od dneva prejema tega sklepa, na Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Mirna. Zahtevo se pošlje po pošti na naslov 
Občine Mima, Glavna cesta 28, 8233 Mima ali se jo poda ustno na zapisnik. 

Pripravila: 
Direktorica občinske uprave 	 Dušan 
Tanja Šinkovec, dipl. ekon 	 župan 

Vročiti: 
- 	Zoran Remic, Sokolska ulica 6, 8233 Mima — osebno 

Vložiti: 
- 	V dokumentarno gradivo 
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