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Na podlagi drugega odstavka 25. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 21/2011) ter tretjega odstavka 31. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja 
Komunala Trebnje d.o.o. (Uradni list RS št. 107/2013, 29/2015), Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja objavlja 

JAVNI POZIV 
za evidentiranje kandidatov za predstavnika Občine Mirna v Skupščini javnega 

podjetja Komunala Trebnje d.o.o. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine 
Mirna poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v 
Občini Mirna k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika ustanovitelja - 
Občine Mirna v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.. 

V skladu z 21. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. 
(Uradni list RS št. 107/2013, 29/2015; v nadaljevanju: Odlok), skupščino podjetja 
sestavljajo 4 predstavniki ustanoviteljic, to je občin Mirna, Molconog_Trebelno, 
Šentrupert in Trebnje in sicer iz vsake od občin ustanoviteljic po en predstavnik. 
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo občinski svet občin ustanoviteljic. 
Njihov mandat traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Ker 
bo sedanjemu predstavniku Občine Mirna mandat potekel 29.09.2019, je potrebno 
pričeti s postopkom imenovanja novega predstavnika. 

Predlog kandidature za člana Skupščine javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o. mora 
biti sestavljen v pisni obliki (obrazec je v prilogi javnega poziva) in mora vsebovati: 

navedbo predlagatelja kandidature in njegov podpis, 
navedbo funkcije oziroma organa, na katerega se nanaša kandidatura, 
osebne podatke kandidata (ime in priimek, rojstni podatki, stalno bivališče), 
podatke o strokovni izobrazbi in zaposlitvi (delovno mesto) kandidata, 
obrazložitev kandidature in reference kandidata, 
podpis kandidata, da soglaša s kandidaturo. 

ID za DDV: SI80793509, matična številka: 2399164 



Rok za oddajo predlogov je do vključno ponedeljka, 26.08.2019 do 12:00 ure. 

Predloge posredujte na naslov: Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna ali na e-
naslov: obcina@mirna.si, s pripisom «za KMVVI«. 

Poziv se objavi na spletni strani Občine Mirna http://www.mirna.si. 

predsednik Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

Milan Škufca 

priloge: 
- 	obrazec kandidatura s soglasjem 

objava, dne 05.08.2019: 
spletna stran Občine Mirna http://www.mirna.si  
oglasna deska občine 
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