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Datum: 25.04.2018     
Številka: 900-2/2018-3 

 
 

Z A P I S N I K 
 
 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila v torek, 24.04.2018 ob 19. uri v 
večnamenskem prostoru občine Mirna Peč, Trg 2. Prisotnih je bilo sedem članov Občinskega 
sveta. Odsotna sta bila svetnika Jan Šiško in Gregor Parkelj ter svetnica Urška Rapuš 
Potočnik. 
Od vabljenih so se seje udeležili Jože Muhič, predsednik nadzornega odbora, Irena Muc, 
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Tomaž Slak, Tomaž Slak, Policijska postaja Novo 
mesto, Marjan Menger, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Vojko Oklešen, Oklešen d.o.o. 
in Mojca Žnidaršič, predstavnica medijev. 
Lista prisotnih je priloga arhivskemu zapisniku. 
 
Zapisnik je zapisan skladno z 51. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
(Uradni list RS, št. 89/2008), magnetogram seje pa se hrani v sejnem dosjeju skupaj z 
zapisnikom in gradivom seje.  
 
Sejo je vodil župan Andrej Kastelic, pozdravil je vse prisotne, ugotovil sklepčnost in pričel z 
dnevnim redom. 
 
 
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
2. Določitev dnevnega reda 
3. Volitve in imenovanja 
4. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 
5. Obravnava in sprejem predloga soglasja k letnemu poročilu za leto 2017 in načrtu 

dela za leto 2018 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 
6. Informacija o stanju varnosti na območju občine Mirna Peč za leto 2017 
7. Obravnava in sprejem Poročila o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 
2017 

8. Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 
9. Seznanitev z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Mirna Peč za leto 

2017 
10. Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti in 

dejavnosti urejanj pokopališč v Občini Mirna Peč za leto 2017 in Plan 2018 
11. Pobude svetnikov 
12. Razno 

 
 
 
 

K 1. 
Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta  

Občine Mirna Peč 
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Svetnik Papež je prosil, da se pod točko pobude svetnikov k njegovi izjavi dopolni, da se 
postavi omejitev hitrosti v naselju Vrhovo in ne preko celotne poti Brezova reber - Prečna. 
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč je bil sprejet s 7 (sedmimi) 
glasovi ZA, od sedmih prisotnih svetnikov. 
 

 
K 2. 

Določitev dnevnega reda 
 

Predlagani dnevni red je bil sprejet s 7 (sedmimi) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov. 
 
 

K 3. 
Volitve in imenovanja 

 
Župan je razložil, da v letu 2018 poteče mandat za predstavnika skupščine Območne obrtne 
zbornice Novo mesto. Predlog za kandidate je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja 
in volitve. Župan je predal besedo svetniku Muhiču, da poda poročilo, saj je bil predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Gregor Parkelj, odsoten. 
G. Muhič, namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja in volitve, je dejal, da je 
prispela ena vloga, in sicer vloga Gregorja Parklja, ki je trenutno predstavnik v obrtni 
zbornici. KMVI predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna Peč potrditev kandidature g. 
Parklja za predstavnika Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto.  
Sklep o imenovanju predstavnika občine v skupščino Območno obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto za mandatno obdobje 2018-2022, v skupščino obrtno-podjetniške zbornice 
Novo mesto se imenuje Gregor Parkelj, Trg 46, 8216 Mirna Peč, je bil sprejet s 7 (sedmimi) 
glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov.  
 
 

K 4. 
Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 

 
Župan je predal besedo predstavnici Občinske uprave Občine Mirna Peč, ge. Vladimiri 
Fabjan Barbo, da predstavi Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017. 
Ga. Fabjan Barbo je predstavila vsebino Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za 
leto 2017, ki je izdelan v skladu z Zakonom o javnih financah in računovodskimi standardi ter 
sprejetim in veljavnim Odlokom o proračunu Občine Mirna Peč. V preteklem letu so bili 
prihodki Zaključnega računa proračuna realizirani v višini 3.688.790,66 €, kar pomeni 57,6% 
realizacijo, odhodki pa 4.108.289 € oziroma 63,3% glede na veljavni proračun. Približno 56% 
vseh realiziranih odhodkov preteklega leta je bilo namenjenih za investicije. Skupni 
proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov je znašal 419.498,64 €. Konec leta 
2017 je splošni sklad Občine Mirna Peč znašal 483.028€, sredstva na računih so se prenesla 
v proračun leta 2018 za pokrivanje prevzetih obveznosti. V posebnem delu proračuna so 
prikazani odhodki za veljavni proračun in sama realizacija do konca leta, ki je izkazana po 
načelu plačane realizacije. Prikazani so tudi odmiki veljavnega od realiziranega proračuna po 
posameznih postavkah in indeksi realizacije glede na veljavni proračun in tudi glede na 
zadnji sprejeti rebalans. Zaključni račun se odraža v nižji prihodkovni in odhodkovni 
realizaciji, razlogi so bili obravnavani pri sprejemanju 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna 
Peč. Z rebalansom v mesecu majo se je proračun uravnotežil, med letom pa je bil balansiran 
s prerazporeditvijo v veljavnem proračunu. Obveznosti med letom so bile uspešno 
poravnane. Kljub nižji realizaciji je bilo v preteklem letu, so bile dokončane največje 
investicije. V preteklem letu so bile poravnane vse prevzete obveznosti iz predpreteklega 
leta, v skupni višini 519.000,00 €. Realizirani so bili investicijski odhodki, ki se nanašajo na 
izvajanje največjih projektov in sicer izvedba javne razsvetljave na Šrangi, zaključena 
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kanalizacija na Postaji, zemeljska dela pri izgradnji dovozne ceste nad Biško vasjo, 
električna polnilna postaja v Mirni Peči in rekonstrukcija večnamenskih prostorov v stari šoli 
ter številni investicijski odhodki na cestnem in komunalnem področju. Za financiranje 
Suhokranjskega vodovoda, oziroma za zalaganje evropskih sredstev, je Občina Mirna Peč 
najela namenski kratkoročni kredit, tako da skupni obseg dolgoročnih finančnih obveznosti 
konec leta 2017, ki vključujejo še zadolževanje za investicijo novogradnjo Osnovne šole in 
vrtca, skupaj z odplačilom zapadlih anuitet znašale 2.277.253 €. Glede bistvenih poudarkov 
iz računovodskega dela Zaključnega računa je ga. Fabjan Barbo povedala, da je bila bilanca 
na Ajpes oddana v roku, torej do 28. februarja 2018. Večje spremembe so povečanje 
sredstev v upravljanju iz naslova dolgoročnih sredstev, ki so se skupno povečala za 
1.767.000,00 €, povečanje gre na račun novih nepremičnin, zmanjšanje pa pri sredstvih 
danih v upravljanje, predvsem zaradi amortizacije. Prevzete obveznosti iz preteklega leta so 
skupaj znašale 776.108,00 €, od tega so obveznosti do dobaviteljev znašale 219.200,00 €, 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta pa 381.417,00 €. 
Župan je predal besedo g. Jožetu Muhiču, predsedniku Nadzornega odbora, da poda 
poročilo obravnave Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017. 
G. Muhič je povedal, da je Nadzorni odbor, na sedežu Občine Mirna Peč, dne 19.4.2018, 
izvedel nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017. Glede na 
predstavitev Zaključnega računa proračuna in na razpravo je bilo sklepno mnenje 
Nadzornega odbora, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč v letu 2017 pravilno, 
saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. Nadzorni odbor ni ugotovil 
nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo, posamezne pripombe pa so bile podane že 
v letu 2017 ob izvedenih nadzorih. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 
je izdelan v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah oziroma veljavnimi 
računovodskimi standardi. Jasno je razvidno, kdo in kako je porabil proračunska sredstva, 
oziroma kaj se je iz javnih sredstev plačevalo. G. Muhič je zaključil, da Nadzorni odbor 
podpira sprejem Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 
priporoča Občinskemu svetu Občine Mirna Peč sprejem.  
G. Lah je podal zaskrbljenost nad dejstvom, da bo potrebno kratkoročni kredit odplačati do 
končane izgradnje Suhokranjskega vodovoda in da bo denarja primanjkovalo.  
Župan je odgovoril, da bodo cilji Suhokranjskega vodovoda doseženi, saj so soglasja za 
priključitev na glavni vod že podpisana, določen pa je tudi 5-letni rok za dosego ciljev. Dodal 
je, da ni potrebne bojazni, saj so cilji doseženi že zaradi dejstva, da so soglasja podpisana. 
Glede zadolževanja je župan povedal, da dveh zahtevkov država še ni plačala.  
Ga. Klemenc Križan, direktorica Občinske uprave Občine Mirna Peč je dodala, da je bil 
likvidnostni kredit najet zgolj za poplačilo evropskih in državnih sredstev, se pravi za 
zalaganje 85% sredstev, in tudi dejansko ima Občina Mirna Peč sredstva na depozitu. 
Situacije se plačujejo na valuto, država pa zamuja za poplačilo dveh zahtevkov. Občina 
Mirna Peč se zaveda, da bo potrebno sredstva zalagati, zaveda pa se tudi, da bo poplačan 
zahtevek na valuto. Ga. Klemenc Križan je še dodala, da je bil nad Proračunom 2017 
izveden nadzor Urada za nadzor proračuna. Inšpektor je pregledal namenskost in smotrnost 
porabe občinskega proračuna in ni ugotovil nobenih nepravilnosti in da so proračunska 
sredstva pregledno, namensko in smotrno porabljena.   
G. Lah je nadaljeval, da je zaskrbljenost izrazil zaradi dejstva, da je Suhokranjski vodovod, ki 
se mora fizično končati v letu 2018, plačan šele ¼. Podano je bilo tudi vprašanje o 
zagotovitvi financiranja razlike stroškov.  
Župan je odgovoril, da so bili projekti v posameznih občinah speljani v skladu s tistim, kolikor 
je denarja na voljo. Dogovori pa tečejo v smeri, da bo nekaj dodatnega denarja za 
sekundarne priključke. Zaključil je, da je projekt Suhokranjskega vodovoda v Občini Mirna 
Peč izpeljan 70%.   
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Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 je bil sprejet s 7 (sedmimi) glasovi 
ZA od sedmih prisotnih svetnikov. 

K 5. 
Obravnava in sprejem predloga soglasja k letnemu poročilu za leto 2017 in načrtu dela 

za leto 2018 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 
 
Župan je prosil predstavnico Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, go. Ireno Muc, da predstavi 
letno poročilo za leto 2017 in načrt dela za leto 2018. 
Ga. Muc je povedala, da letno poročilo za leto 2017 sestoji iz finančnega in vsebinskega 
dela. Nadaljevala je, da potujoča knjižnica dela v Občini Mirna Peč dobro, da je dobro 
obiskan. Finančna sredstva za nakup knjig za leto 2018 so načrtovana v enaki višini, kot za 
leto 2017, za skupne stroške pa je načrtovan nekoliko višji znesek. Največji načrt Knjižnice 
Mirana Jarca za leto 2018 je ureditev prostorov, dela naj bi bila zaključena leta 2020. Za 
Občino Mirna Peč je načrt dela obisk potujoče knjižnice takšen, kot do sedaj, lahko pa bi 
skušali poiskati še kakšen skupen dodaten program.  
Župan je predal besedo g. Papežu, predsedniku Odbora za negospodarstvo. 
G. Papež je povedal, da je Odbor za negospodarstvo obravnaval obe poročili, potekala pa je 
tudi razprava o možnostih za nove programe v Občini Mirna Peč, vendar je težava zaradi 
pomanjkanja prostora, ki bi bil za to primeren in na voljo. Sklenil je, da Odbor za 
negospodarstvo predlaga Občinskemu svetu Občine Mirna Peč sprejem letnega poročila za 
leto 2017 in načrta dela za leto 2018 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.  
Župan je dodal, da je obisk potujoče knjižnice v Občini Mirna Peč zelo visok, kar gre verjetno 
pripisati dejstvu, da v občini ni knjižnice.  
Svetnika Muhiča je zanimalo, če je v načrtu mogoče odprtje kakšnega oddelka knjižnice tudi 
v Mirni Peči, mogoče v prostorih stare osnovne šole. 
Ga. Muc je odgovorila, da bi bilo morda res smiselno odpreti krajevno knjižnico, če se 
upošteva, da je obisk potujoče knjižnice v Mirni Peči zares visok. Knjig ima Knjižnica Mirana 
Jarca Novo mesto na voljo dovolj za začetno vzpostavitev krajevne enote. Nadaljevala je, da 
je trend postavljanja krajevnih knjižnic v Kulturnih centrih, saj je to prostor, ki je vsakodnevno 
odprt. 
Župan je dodal, da bi sredstva, ki jih Občina Mirna Peč namenja Knjižnici Mirana Jarca Novo 
mesto, ostala v enaki višini, kljub morebitni lastni krajevni enoti. To bi bilo potrebno umestiti v 
proračun, dodatno zaposlovanje in vse, kar sodi zraven. Nadaljeval je, da si v Mirni Peči 
večinoma izposojajo starejši ljudje, predvsem zaradi bližine, mladi pa se po knjige odpravijo v 
Novo mesto oziroma v kraj, kjer študirajo. Potrebno bi bilo razmisliti o racionalnosti in 
ekonomičnosti vzpostavitve krajevne knjižnice.  
G. Lah je podal strinjanje z županom glede racionalnosti umestitve krajevne knjižnice v Mirno 
Peč.  
Letno poročilo za leto 2017 in načrt dela za leto 2018 Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto sta 
bila sprejeta s 7 (sedmimi) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov. 
  
 

K 6. 
Informacija o stanju varnosti na območju občine Mirna Peč za leto 2017 

 
Župan je povabil komandirja, g. Tomaža Slaka, da poda informacije o stanju varnosti na 
območju občine Mirna Peč za leto 2017. 
G. Slak je začel s poročilom zagotavljanja varnosti cestnega prometa, ki izkazuje, da je bilo 
na območju Občine Mirna Peč osem prometnih nesreč, mrtvih ni bilo, število hudo in lahko 
telesno poškodovanih je enako kot v preteklem letu. Na področju varnosti cestnega prometa 
na Policijski postaji Novo mesto ne beležijo odstopanj, zadeve se obravnavajo tekoče, 
nekatere v sodelovanju z redarstvom. Na področju javnega reda in miru je bilo obravnavanih 
17 kršitev, kar je zelo malo, sama struktura kršitev je mešana, na tem področju ni mogoče 
govoriti o kakšni posebni problematiki. Problematika v letu 2017 so bila kazniva dejanja, ki so 
bila za občane zelo obremenjujoča. Najpogostejša kazniva dejanja so bili vlomi v počitniške 
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in stanovanjske objekte. Preiskanost je 22%, vendar se je ta številka v zadnjem času 
spremenila. Vlomi se več ne dogajajo, saj je bila prijeta skupina, ki je izvrševala kazniva 
dejanja na širšem območju, ne le v Občini Mirna Peč. Policist Policijske postaje Novo mesto 
se je udeležil nekaj občnih zborov, kjer je podal informacije, kako občani lahko sami 
poskrbijo za svojo varnost in varnost svoje lastnine. Prav zaradi ozaveščenosti občanov, ki 
so s klici na Policijsko postajo sporočali nenavadne prizore, ljudi v okolju, so policisti uspeli 
prijeti skupino storilcev kaznivih dejanj. 
Župan je ponovil besede g. Slaka, da veliko lahko storijo občani sami s tem, da spremljajo, 
kaj se v njihovem okolju dogaja in informacije posredujejo naprej na policijsko postajo. 
G. Zupančič je pohvalil sodelovanje med občani, policijo in občino, zaradi česar so bile 
podane prave informacije in prijeti storilci kaznivih dejanj.  
G. Muhič je o poročilu dejal, da ga je presenetil odvzem mladoletne osebe in požig ter 
povečano število požarov. Pohvalil je tudi delo policije.  
Komandir je odgovoril, da je v primeru mladoletne osebe največkrat v ozadju ločitev in 
urejanje skrbništva. Glede požarov je komandir dejal, da se večina primerov nanaša na 
travniške požare. 
G. Laha je zanimalo ali dejansko obstajajo detektorji, ki zaznavajo večje količine denarja in 
zlatnine. Podal je tudi zaskrbljenost nad dvema samomoroma v Občini Mirna Peč. 
G. Slak je odgovoril, da takšni detektorji ne obstajajo, vlomilci se ravnajo po tem, kje so tisti 
prostori, kjer ljudje največkrat dragocenosti skrivajo, torej predali, prostor pod posteljo in 
podobno. Storilci navadno uporabijo teorijo poskusa napake in ob mraku vlomijo v prostore, 
kjer ni videti, da bi bil kdo prisoten. Samomori se dogajajo zaradi stisk posameznikov, zaradi 
različnih dejavnikov. Policisti nudijo številnim asistenco z zdravstvenim osebjem prav zaradi 
psihičnih težav.   

 
 

K 7. 
Obravnava in sprejem Poročila o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 

2017 
 

Župan je dal besedo g. Marjanu Mengerju, inšpektorju Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2017. 
 
Svetnik Drago Muhič je zapustil sejo. 
 
G. Menger je podal informacijo, da se je z letom 2017 Občina Straža pridružila Mestni občini 
Novo mesto v skupni Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V skupni občinski upravi tako 
ostajajo tri občine, Žužemberk, Mirna Peč in Dolenjske Toplice. Zaposlena ostajata redarka 
in inšpektor. S 1. junijem 2018 bo v veljavo stopil nov Zakon o graditvi objektov, s katerim bo 
kar nekaj pristojnosti prenesenih na Medobčinski inšpektorat in redarstvo, kar pa prinaša 
izzive, zaradi potrebe po strokovni podkovanosti dotičnega področja in številčnosti primerov. 
V nadaljevanju je g. Menger izpostavil, da se je število rešenih zadev v Občini Mirna Peč 
dvignilo, saj se je vzpostavil sistemski nadzor odvajanja padavinske vode v naselju Vrhpeč, 
kjer so bila izrečena opozorila, s tem pa so se uredile nepravilnosti, brez izrečenih glob. 
Konec leta 2017 je ostalo v reševanju 10 dolgotrajnejših zadev. Ukrepov na področju 
redarstva je v Občini Mirna Peč še vedno veliko, največ prekrškov se zgodi na interventnih 
poteh pred Osnovno šolo Toneta Pavčka, kjer so večkrat parkirana osebna vozila, se je pa 
število prekrškov na tem področju zmanjšalo. G. Menger je podal tudi kratko finančno 
poročilo, prihodkov v Občini Mirna Peč je bilo skupno dobrih 11.000 €, odhodkov pa dobrih 
20.000 €. Povedal je tudi o meritvah  hitrosti, ki jih izvaja Medobčinski inšpektorat in 
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redarstvo, kjer obravnavajo le tiste, ki enormno prekoračijo hitrost. Od začetka merjenja 
hitrosti leta 2014 se je delež prehitrih voznikov zmanjšal iz 4,60% na 2,49%, kar je pokazatelj 
učinkovitosti tovrstnih preverjanj hitrosti. G. Menger je povedal tudi, da so okrepili 
sodelovanje s Policijsko postajo Novo mesto v tako imenovanih mešanih patruljah, kar 
pomeni sodelovanje policista in redarja, ki opravljajo predvsem uporabo varnostnega pasu, 
uporaba mobilnega telefona med vožnjo in podobno. Za konec je povedal o višini 
sofinanciranja skupne občinske uprave, ki se bo z letom 2020 spremenila. Za sofinanciranje 
bo potrebno vključevanje vsaj treh občin, višina sofinanciranja pa bo odvisna od števila nalog 
oziroma področij, ki jih skupna občinska uprava pokriva.  
G. Laha je zanimalo, če so se na skupni občinski upravi podučili in nato prenesli vse 
potrebne informacije na občine, glede tega, kako se bo po novem opravljalo dodatne naloge, 
ki bodo prišle v pristojnost Medobčinskega inšpektorata in redarstva z novo zakonodajo o 
gradbeništvu. Opozoril je tudi, da bi bilo pametno razmišljati za leto 2020, o tem, katere 
naloge bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo pokrival, da bo financiran v čim višjem 
odstotku.  
G. Menger je odgovoril, da so bili inšpektorji na izobraževanju, ki ga je vodila gradbena 
inšpektorica in ki je prenesla potrebne informacije in osnove, ki ga potrebujejo ob uvedbi 
novega Zakona o graditvi objektov. Od vodstva občin in od količine dela pa bo odvisno ali se 
bo v prihodnje mogoče zaposlil tudi inšpektor, ki je strokovno podkovan in ki bi pokrival 
tovrstne primere.  
Župan je pojasnil, da se ob uvajanju nove zakonodaje vedno prenese na občine še več dela, 
sredstva pa ostanejo na enaki višini. Od vodilnih na občinah bo odvisno, kakšno bo 
sodelovanje med njimi in posledično višina sredstev sofinanciranja.  
Ga. Klemenc Križan, direktorica občinske uprave, je pritrdila županu, da vsak nov zakon 
nalaga občinam dodatno delo in dodatne stroške. Povedala je, da mora imeti tudi majhna 
občina po novem zaposlenega urbanista, pooblaščenca pri varstvu osebnih podatkov, za kar 
posamezne občine nimajo primernega kadra, vendar je ravno na teh področjih možno 
sodelovanje z drugimi občinami in s tem zadostitev zahtevam po tovrstnem kadru.  
G. Lah je pritrdil, da bi se bilo smotrno povezati z drugimi občinami pri zaposlitvah 
prostorskega načrtovalca, s čimer bi bili tudi prostorski akti najverjetneje bolj poenoteni.     
Poročilo o delu skupne občinske uprave – Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk za leto 2017 je bilo sprejeto s 6 (šestimi) glasovi 
ZA od šestih prisotnih svetnikov.  
 

 
K 8.  

Izdaja soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu 
 
Župan je povabil go. Natašo Rupnik, Občinska uprava Občine Mirna Peč k besedi.  
Ga. Rupnik je predstavila predlog nove cene socialno varstvene storitve pomoči družini na 
domu, ki je oblikovana na podlagi Pravilnika o metodologiji oblikovanja cen. Cena je odvisna 
od števila uporabnikov in od gibanja stroškov. V Občini Mirna Peč je storitev med uporabniki 
dobro sprejeta, v povprečju je le-teh mesečno 10, katerim je, v povprečju, namenjeno 200 ur 
pomoči. Stroški se v letu 2018 znižujejo, saj je v povprečju pomoči družini na domu za 
približno 2 uporabnika mesečno manj, urna postavka pa se z letom 2018 zvišuje zaradi 
povečanja stroška dela. Nova urna postavka bi potemtakem znašala 20,75 €, kar je 1,19 € 
več kot v preteklem letu. Predlog Občine Mirna Peč je, da se povišanje cene krije iz 
proračuna, za uporabnika pa cena storitve ostane enaka, torej 5,60 € na uro. Poleg 
neposredne oskrbe se iz proračuna neposredno financira tudi vodenje storitve, ki je 
preračunano na število uporabnikov storitve in znaša mesečno 133,76 €. Storitev izvaja Dom 
starejših občanov Novo mesto, zaradi česar je strošek nekoliko višji, saj je potrebno povrniti 
tudi stroške prevoza do oskrbovancev.  
Župan je predal besedo g. Papežu, predsedniku Odbora za negospodarstvo. 
G. Papež je predlagal Občinskemu svetu Občine Mirna Peč sprejem povišanja cene socialno 
varstvene storitve pomoči družini na domu.   



 

                        Tel.: 07/39 36 100 
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Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu je bila sprejeta s 
6 (šestimi) glasovi ZA od šestih prisotnih svetnikov. 
 
 

K 9. 
Seznanitev z Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Mirna Peč za leto 

2017 
 

Župan je predal besedo g. Jožetu Muhiču, predsedniku Nadzornega odbora Občine Mirna 
Peč, da poda poročilo.  
G. Muhič je podal bistvene poudarke iz Letnega poročila. Nadzorni odbor Občine Mirna Peč 
je v letu 2017 opravil 4 individualne in 1 skupinski nadzor. 1 individualni nadzor se v 
preteklem letu ni realiziral, zato je prenesen v tekoče leto. Skupinski nadzor je bil izveden 
nad Zaključnim računom proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016. Za vsakega izmed 
individualnih nadzorov je v Letnem poročilu predstavljen izvajalec, vsebina in sklepne 
ugotovitve. Z individualnimi nadzori niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi kazale na 
nesmotrnost porabe proračunskih sredstev.  
   
 

K 10. 
Obravnava in sprejem Poročila o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti in 

dejavnosti urejanj pokopališč v Občini Mirna Peč za leto 2017 in Plan 2018 
 

Župan je predal besedo g. Vojku Oklešnu, da poda poročili.   
G. Oklešen je predstavil Poročilo o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti in 
dejavnosti urejanj pokopališč v Občini Mirna Peč za leto 2017, kjer je bilo, poleg rednih 
vzdrževalnih del, podrto drevje, o katerem je bilo govora v preteklem letu, družba je bila 
udeležena sofinanciranje urejanja spodnjega dela dostopne poti na pokopališče, urejena je 
bila nedelujoča javna razsvetljava, podeljeni so bili tudi opomini zaradi neplačevanja 
grobarin, pri čemer so naleteli na negativne odzive. Zaradi tega nameravajo v letu 2018 
izvesti popise novih najemnih pogodb, s čimer bi se točno določilo, kdo so stranke, kar pa bi 
prispevalo k negativnemu izidu ob koncu leta, saj to s seboj prinese precejšnje stroške. 
Poleg tega pa v letu 2018 nameravajo še popraviti steklena vrata v vežici v Mirni Peči. Za 
razna vzdrževalna dela so v letu 2017 zaposlili delavca, ki je zadolžen za vzdrževanje 
pokopališč.  
 
Svetnik Zvone Lah je zapustil sejo. 
 
Župan je pohvalil ureditev pokopališča v zadnjem času. Glede predloga g. Oklešna, da bi bilo 
potrebno izvesti celoten popis pokopališča in grobov, je župan rekel, da bi bilo potrebno to 
storiti čim prej, da se vzpostavi red.  
G. Oklešen je dodal, da so v letu 2017 pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti, kar je 
novost in s čimer je Oklešen d.o.o. zadostil pogojem za opravljanje pogrebne dejavnosti. 
Vzpostavljeno imajo 24-urno dežurno službo, na voljo imajo hladilnice, prostore za urejanje 
pokojnikov, kar bo nova zakonodaja od občin zahtevala, da imajo urejeno.  
G. Papež je podprl predlog za popis pokopališča in posameznih grobov. Pri urejanju površine 
pri vratih je prišlo ponovno do odstopanja le-te, kar bi bilo potrebno ponovno urediti.  
 
Seji se je pridružil svetnik Zvone Lah. 
 
Ga. Fabjan Barbo je odgovorila, da dela še niso zaključena in da bo to v prihodnje urejeno.  
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G. Povše je dejal, da je precej moteče, ker se po pokopališču sprehajajo psi, za katerimi 
lastniki ne pospravijo iztrebkov in ne pazijo, kaj ti počnejo po pokopališču. Pohvalil je še 
ureditev pokopališča. 
G. Oklešen je odgovoril, da so dali v izdelavo tablice, ki bi opozarjale lastnike psov na prosto 
gibanje, vendar po izkušnjah sodeč to ne prinese želenih učinkov.        
Poročilo o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti in dejavnosti urejanj pokopališč v 
Občini Mirna Peč za leto 2017 in Plan 2018 sta bila sprejeta s 6 (šestimi) glasovi ZA od 
šestih prisotnih svetnikov.    
 
 

K 11. 
Pobude svetnikov 

 
G. Papež je predlagal Občini, naj razišče, kam naj se odlaga folija za bale, saj naj se v 
zabojnike za embalažo ne bi odlagala. Povedal je prakso iz Jablana, da se omenjeni material 
odvaža, nato pa vsakič drug kmet pokrije stroške, saj ni pravično, da se stroški tega 
porazdelijo med vse krajane.  
g. Kastelic, Občinska uprava, je odgovoril, da je že stopil v stik s sektorjem splošne 
komunale, Komunale Novo mesto, ki je pristojna za to področje, kjer so podali odgovor, da 
odlaganje folije za bale v zabojnike oziroma poleg njih, ni pravilno ravnanje, trenutno edino 
pravilno ravnanje je odvoz v najbližji zbirni center, kjer izvajalec javne službe usmeri odpadek 
v nadaljnji postopek. V primeru kršitev se lahko posamezniki obrnejo na Inšpektorat 
Republike Slovenije za okolje in prostor. Komunala Novo mesto tovrstnih odpadkov ne 
odvaža, saj niso komunalni odpadki, za odvoz so dolžni poskrbeti kmetje sami.  
G. Zupančič je prosil, da bi Komunala Novo mesto celoten postopek, način odvoza, kraj 
sprejema in podobno, podrobneje razložiti uporabnikom, saj na zabojniku za odpadno 
embalažo piše, da se vanj lahko odlaga folijo, torej je potrebno razjasniti, da folija za bale, ni 
komunalni odpadek.  
G. Avbarja je zanimalo, če so v načrtu že sanacijska dela za ceste, saj so te, po končani, 
precej hudi zimi, precej poškodovane in potrebne obnove.  
G. Kastelic, Občinska uprava, je odgovoril, da je sanacija cest dogovorjena in naročena, tako 
da bi se moralo začeti urejati v kratkem času.  
G. Slaka je zanimalo glede odvodnjavanja ob cesti ob koncu Biške vasi,  ali če se odpadne 
vode stekajo v Temenico. 
G. Kastelic, Občinska uprava, je odgovoril, da je tistem območju ponikovalnica, ki je ob 
nalivih hitro polna in da ni povezave s Temenico. Nadaljeval je še, da je bilo ob naročilu 
urejanja pločnikov, izdano tudi naročilo za ureditev omenjenega problema.  
 
  

K 12.  
Razno 

 
Župan je svetnikom podal informacijo glede predlaganja občanov za priznanja občine.  
 
 
Župan se je svetnikom zahvalil in ob 21.00 uri zaključil sejo. 
 
 
 
 
Zapisala                                                                         Občinski svet Občine Mirna Peč 
Nina Koren                    Andrej Kastelic   
                                 župan  


