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OBČINA MIRNA 
KMVVI 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 
T  07 30 47 153 
obcina@mirna.si 
http//www.mirna.si 
 

Številka: 032-11/2018-4 
Datum:   17. 12. 2018 
 

Z  A P I S N I K 
1. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovana občinskega sveta Občine Mirna, ki je bila v 
ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Mirna, Glavna cesta 28, Mirna. 
 
Prisotne članice in člani KMVVI: Milan Škufca, Tomaž Zorc, Irena Dim, Zoran Remic; 
 
Odsoten član KMVVI: Matjaž Ožek (opravičeno) 
 
Ostali prisotni: Župan -  Dušan Skerbiš, direktorica OU Mirna - Tanja Šinkovec 
 
Sejo je vodil predsednik komisije Milan Škufca, ki je najprej ugotovil sklepčnost in podal na glasovanje dnevni red, kot je bil 
posredovan s sklicem seje: 

1. Imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta Občine Mirna 
2. Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana Občine Mirna in obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije 
3. Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna 
4. Sklep o imenovanju podžupana - seznanitev 
5. Razno. 

 
GLASOVANJE: od 4 navzočih članic in članov komisije je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0. 
 
 
K 1. točki: 
Imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta Občine Mirna 
 
Pred pričetkom glasovanja je predsednik najprej predlagal način glasovanja: javno, z dvigom rok in sicer za paket nabora 
kandidatov, s čimer so se člani komisije soglasno strinjali. 
  
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KMVVI) je pojasnil kandidacijski 
postopek:  
Občinski svet ima v skladu z 59. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
24/11, 53/2015; v nadaljevanju: Poslovnik) 6 (šest) stalnih delovnih teles in sicer: 4 (štiri) odbore in 2 (dve) komisiji, kot 
delovno telo pa je bila ustanovljena tudi Komisija za podelitev priznanj. Delovna telesa imajo po 5 (pet) članov, razen odbor 
za Okolje in prostor, ki ima 7 (sedem) članov. Nadzorni organ ima 3 (tri) člane. 
 
V skladu z 27. členom Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/11; v nadaljevanju: Statut) in 57. členom 
Poslovnika člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog KMVVI izmed svojih članov in sicer najmanj polovico, 
ostale člane pa izmed ostalih občanov. 
Pri pripravi predloga je predsednik KMVVI je upošteval število članov občinskega sveta sorazmerno zastopanost v delovnih 
telesih ter kandidature, ki so jih predlagatelji posredovali na osnovi javnega poziva št. 032-11/2018-2 z dne 23. 11. 2018 (v 
nadaljevanju: javni poziv), z rokom za oddajo predlogov na dan 28. 11. 2018.  
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Članice in člani KMMV so nato obravnavali  predloge za kandidatur za delovna telesa, ki so bili podani v predhodnem 
kandidacijskem postopku.  
 
I. Odbor za okolje in prostor  - OOP (7 članov: 4 člani OS in 3 zunanji na osnovi javnega poziva) 
 
Predsednik KMVVI je prebral seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 

1. Koščak Damjan član Anton Mirt  

2. Tomšič Jožko  član Irena Dim  

3. Jerovšek Barbara članica Ambrož Volek  

4. Bračko Janez član Milan Škufca  

5. Strmole Vojko član Milan Škufca  

6.  Hazdovac Gregor član Neža Finžgar obrazložitev: da 

7. Šmuc Dražen član Dražen Šmuc  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 25. člena Statuta podal v obravnavo naslednji predlog sestave OOP: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Starič Aleš predsednik predsednik KMVVI član OS 

2. Škufca Milan član predsednik KMVVI član OS 

3. Kašič Anton član predsednik KMVVI član OS 

4. Mirt Anton član predsednik KMVVI član OS 

5. Strmole Vojko član Milan Škufca na osnovi poziva 

6. Bračko Janez član Milan Škufca na osnovi poziva 

7. Tomšič Jožko član Irena Dim na osnovi poziva 

 
RAZPRAVA: 
Zoran Remic je  
predlagal, da se pri imenovanju zasleduje dva vidika: 

- sodelovanje in angažiranje kandidata v preteklosti in 
- vključitev mladih, ko so pripravljeni s svojim delom prispevati k razvoju občine, 

zato podpira kandidata Gregorja Hazdova  
 
ca in ne Vojka Strmoleta. 
Irena Dim je izpostavila premajhno angažiranost mladih v postopku kandidiranja za člane občinskega sveta.   
 
Po končani razpravi je predsednik KMVVI podal na glasovanje naslednji sklep 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Odbor za okolje in prostor v naslednji sestavi: 

 Starič Aleš, predsednik 

 Škufca Milan, član 

 Kašič Anton, član 

 Mirt Anton, član 

 Strmole Vojko, član 

 Bračko Janez, član 

 Tomšič Jožko, član. 
 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0 
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II. Odbor za družbene dejavnosti  - ODD  (5 članov: 3 člani OS in 2 zunanja na osnovi javnega poziva) 

 
Predsednik KMVVI je prebral seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva:  

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Zupan Matej član Blanka Pust obrazložitev: da 

2. Kraljevski Barica članica Irena Dim  

3. Erazem Andreja članica Irena Dim  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 25. člena Statuta podal v obravnavo naslednji predlog sestave ODD: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Dim Irena predsednica predsednik KMVVI članica OS 

2. Ožek Matjaž član predsednik KMVVI član OS 

3. Pust Blanka članica predsednik KMVVI članica OS 

4. Kraljevski Barica članica Irena Dim na osnovi poziva 

5. Erazem Andreja članica Irena Dim na osnovi poziva 

 
RAZPRAVA: 
Irena Dim je izrazila podporo obema zunanjima kandidatkama, tako Barici Kraljevski, kot Andreji Erazem. 
Zoran Remic je predlagal, da se imenuje Mateja Zupana, kar je utemeljil s tem, da se da možnost dela tudi siceršnjim 
kritikom, da se lahko izkažejo s svojimi idejami oz. prispevkom.  
Irena Dim in Tomaž Zorc sta se strinjala, da se vključi tudi tiste, ki imajo drugačne, nove ideje. 
 
Po končani razpravi je predsednik KMVVI podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Odbor za družbene dejavnosti v naslednji sestavi: 

 Dim Irena, predsednica 

 Ožek Matjaž, član 

 Pust Blanka, članica 

 Kraljevski Barica 

 Zupan Matej, član. 
 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0 
 
III. Odbor za gospodarstvo  - OG (5 članov: 3 člani OS in 2 zunanja na osnovi javnega poziva) 
 
Predsednik KMVVI je prebral seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Dim Jožko član Irena Dim  

2. Volek Ambrož član Ambrož Volek  

3. Stopar Vladimir član Milan Škufca  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 25. člena Statuta podal v obravnavo naslednji predlog sestave OG: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Zorc Tomaž predsednik predsednik KMVVI član OS 

2. Starič Aleš član predsednik KMVVI član OS 

3. Mirt Anton član predsednik KMVVI član OS 



4 

 

4. Dim Jože član Irena Dim na osnovi poziva 

5. Stopar Vladimir član Milan Škufca na osnovi poziva 

RAZPRAVA: 
Zoran Remic je želel slišati obrazložitev glede imenovanja Vladimirja Stoparja.  
 
Po končani razpravi je predsednik KMVVI podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Odbor za gospodarstvo sestavi: 

 Zorc Tomaž, predsednik 

 Starič Aleš, član 

 Mirt Anton, član 

 Dim Jože, član 

 Stopar Vladimir, član. 
 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0.  
 
IV. Odbor za proračun in lokalno samoupravo  - OPLS (5 članov: 3 člani OS in 2 zunanja na osnovi javnega poziva) 
 
Predsednik KMVVI je prebral seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Trifunović Leona članica Zoran Remic je obrazložitev 

2. Novak Jože član Milan Škufca  

3. Smole Peter član Milan Škufca  

4. Šmuc Dražen član Dražen Šmuc  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 25. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
21/11) podal v obravnavo naslednji predlog sestave OPLS: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Pust Blanka predsednica predsednik KMVVI članica OS 

2. Ožek Matjaž član predsednik KMVVI član OS 

3. Škufca Milan član predsednik KMVVI član OS 

4. Smole Peter član Milan Škufca na osnovi poziva 

5. Novak Jože član Milan Škufca na osnovi poziva 

 
RAZPRAVA: 
Zoran Remic je obrazložil reference Leone Trifunović, ki je zaposlena v računovodstvu v javnem sektorju in ne podpira 
Jožeta Novaka. Zaradi pomembnosti tematike, ki jo obravnava predmetni odbor meni, naj se imenuje nekoga, ki bo lahko 
podajal konkretne predloge.  
 
Po končani razpravi je predsednik KMVVI podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Odbor za proračun in lokalno samoupravo v naslednji sestavi: 

 Pust Blanka, predsednica 

 Ožek Matjaž, član 

 Škufca Milan, član 

 Smole Peter, član 

 Leona Trifunović. 
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GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0.  
V. Statutarno pravna komisija   - SPK (5 članov OS) 
 
Ker SPK sestavljajo člani občinskega sveta, je predsednik KMVVI podal v obravnavo naslednji predlog sestave: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Remic Zoran predsednik predsednik KMVVI član OS 

2. Mirt Anton član predsednik KMVVI član OS 

3. Pust Blanka član predsednik KMVVI član OS 

4. Starič Aleš član predsednik KMVVI član OS 

5. Kašič Anton član predsednik KMVVI član OS 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednik KMMVI podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Statutarno pravno komisijo v naslednji sestavi: 

 Remic Zoran, predsednik 

 Mirt Anton, član 

 Pust Blanka, članica 

 Starič Aleš, član 

 Kašič Anton, član. 
 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0. 
 
VI. Komisija za podelitev priznanj  - KPP (5 članov: 3 člani OS in 2 zunanja na osnovi javnega poziva) 
 
Predsednik KMVVI je prebral seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Borštnar Nikolaj član Milan Škufca  

2. Kotar Anton član Milan Škufca  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 25. člena Statuta podal v obravnavo naslednji predlog sestave KPP: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 

1. Kašič Anton predsednik predsednik KMVVI član OS 

2. Zorc Tomaž član predsednik KMVVI član OS 

3. Dim Irena članica predsednik KMVVI član OS 

4. Borštnar Nikolaj član Milan Škufca na osnovi poziva 

5. Kotar Anton član Milan Škufca na osnovi poziva 

 
V razpravi je Zoran Remic podprl predlagani seznam kandidatov. 
 
Po končani razpravi je predsednik KMVVI podal na glasovanje naslednji 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Komisijo za podelitev priznanj v naslednji sestavi: 

 Kašič Anton, predsednik 

 Zorc Tomaž, član 

 Dim Irena, članica 

 Borštnar Nikolaj, član 

 Kotar Anton, član. 
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GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0.  
VII. Nadzorni odbor  - NO  (3 zunanji člani po stroki na osnovi javnega poziva) 
 
Predsednik KMVVI je prebral je seznam kandidatur, prispelih na osnovi javnega poziva in podal obrazložitve k prispelim 
predlogom:  

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 

1. Sluga Marija članica Milan Škufca  

2. Rebolj Bojana članica Milan Škufca  

3. Grebenc Elizabeta članica Milan Škufca  

4. Nagode Nataša članica Neža Finžgar  

 
Predsednik KMVVI je na osnovi prispelih kandidatur in 40. člena Statuta podal v obravnavo naslednji predlog sestave NO: 

ZAP. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA PREDLAGATELJ OPOMBA 
1. Sluga Marija predsednica Milan Škufca na osnovi poziva 

2. Rebolj Bojana članica Milan Škufca na osnovi poziva 

3. Grebenc Elizabeta članica Milan Škufca na osnovi poziva 

 
Razprave ni bilo, zato je predsednik KMMVI podal na glasovanje naslednji 
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna, da  imenuje 
Nadzorni odbor v naslednji sestavi: 

 Sluga Marija 

 Rebolj Bojana 

 Grebenc Elizabeta. 
 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0.  
 
 
K 2. točki: 
Sklep o določitvi plače za opravljanje funkcije župana Občine Mirna in obvestilo o poklicnem opravljanju funkcije. 
 
Predsednik KMVVI je pojasnil zakonsko podlago in merila, ki so bila upoštevana pri izračunu plače župana in povedal, da je 
župan  podal pisno izjavo, s katero seznanja KMVVI in OS, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik KMVI predlagal, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP: 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila z izjavo župana, da bo svojo funkcijo 
opravljal poklicno. 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep o določitvi plače župana Občine 
Mirna v predloženi vsebini. 
 

GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov KMVVI je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0. 
 
 
K 3. točki: 
Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna 
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Predsednik KMVVI je pojasnila zakonsko podlago sklepa o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta 
Občine Mirna. Glede na opravljeno delo letni znesek sejnin, vključno s sejami delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5% letnega zneska  plače župana. Veljavni Pravilnik o plačah, 
povračilu stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih organov Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/2014) v okviru 7,5% plače župana določa plačilo za 
posamezni mesec glede na delo, ki ga je član OS opravil in sicer: za vodenje seje OS po pooblastilu župana – 0,38%, za 
udeležbo na redni seji OS – 3%, za udeležbo na izredni seji OS – 1,7%, za predsedovanje seji delovnega telesa, katerega 
član je - 1% in za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je -  0,7% plače župana. Tanja Šinkovec je pojasnila, da 
se znesek plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta določa v okviru 7,5% vrednosti 49. plačnega razreda v 
katerega je uvrščen župan Občine Mirna in ni odvisen od tega ali župan svojo  funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno, saj je 
to odločitev župana.  
 
Razprave ni bilo, zato je predsedujoči predlagal, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP: 

1. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sprejela sklep o določitvi plačila za opravljanje 
funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna. 

2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pooblašča predsednika komisije, da podpiše sklepe 
o določitvi plačila za opravljanje funkcije člana občinskega sveta Občine Mirna za vse člane občinskega 
sveta Občine Mirna. 

 
GLASOVANJE: Od 4 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 4, PROTI: 0. 
 
 
K 4. točki 
Sklep o imenovanju podžupana – seznanitev 
 
Župan Dušan Skerbiš je v uvodni razpravi obrazložil svoj predlog imenovanja podžupana. Člane KMVVI je seznanil s svojimi 
pristojnostmi, med katerimi je tudi imenovanje podžupana, ki je zakonsko opredeljeno v zakonu, ki ureja lokalno 
samoupravo. 
 
Razprave ni bilo, zato je predsednik KMVVI predlagal, da se sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je seznanila s sklepom župana o imenovanju Zorana 
Remica za podžupana Občine Mirna. 
 
GLASOVANJE: od 5 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 5, PROTI: 0. 
 
K 5. točki 
Razno 
Seja je bila zaključena ob 17.00. 
 
 
zapisala:          predsednik KMVVI   
Tanja Šinkovec             Milan Škufca     
              
  


