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Datum: 06.09. 2013      
Številka: 032-8/2013-3 

 
 

Z A P I S N I K 
 
22. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila v četrtek, 5. 9. 2013 ob 19. uri 
v večnamenskem prostoru občine Mirna Peč, Trg 2. Na začetku seje je bilo prisotnih šest 
članov sveta, opravičila sta se Urška Špendal in Gregor Parkelj. 
Od vabljenih so se seje udeležili Jože Muhič, predsednik NO in predstavniki tiska. 
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 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
2.   Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
3. Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
4. Določitev dnevnega reda 
5. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Mirna Peč za leto 2013 – 2. rebalans in 1. sprememba sprejetega proračuna 
Občine Mirna Peč za leto 2014 – skrajšani postopek 

6. Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Mirna Peč v prvem polletju 
2013 

7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna Občine Mirna Peč 

8. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
Občini Mirna Peč 

9. Pobude svetnikov 
10. Razno 

 
                                                                    K 1. 
Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
 
Zapisnik 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč je bil sprejet s 6 (šestimi) 
glasovi ZA od šestih prisotnih svetnikov. 

 
K 2. 

Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 
 
Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč je bil sprejet s 6 (šestimi) 
glasovi ZA od šestih prisotnih svetnikov. 
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K 3. 
Obravnava in sprejem zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč 

 
Zapisnik 21. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč je bil sprejet s 5 (petimi) glasovi 
ZA od šestih prisotnih svetnikov. 
 

K 4. 
Določitev dnevnega reda 

 
Predlagani dnevni red je bil sprejet s 6 (šestimi) glasovi ZA od šestih prisotnih svetnikov. 
 

K 5. 
Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu 

Občine Mirna Peč za leto 2013 – 2. rebalans in 1. sprememba sprejetega proračuna 
Občine Mirna Peč za leto 2014 – skrajšani postopek 

 
Seji se je pridružila svetnica Milena Cesar, prisotnih je bilo sedem članov sveta. 
 
Župan  je  v  uvodu  povedal,  da  je glavni razlog za hitro spremembo proračunov možnost 
prijave na razpis za kulturo za sofinanciranje investicij v javno kulturno infrastrukturo. Ta 
razpis se je pokazal kot dobra priložnost za občino, da obnovi prostore v stari osnovni šoli in 
da se v njej začnejo izvajati načrtovane dejavnosti. Rok za prijavo na razpis je kratek in se 
zaključi 4.10.2013, v ta namen je potrebno izdelati investicijsko in projektno dokumentacijo in 
zagotoviti ustrezna sredstva v proračunu občine za izvedbo projekta ter projekt ustrezno 
uvrstiti tudi v Načrt razvojnih projektov občine v prihodnjih dveh letih. V predlog rebalansov 
so uvrščene tudi še vse potrebne spremembe proračuna, ki so nastale pri izvrševanju 
proračuna: opravljene prerazporeditev proračunskih postavk, spremembe v realizaciji 
prihodkov po že sklenjenih pogodbah. Ob predlogu rebalansa proračuna je župan povedal, 
da bo do konca leta zaradi sprememb pri izvajanju proračuna, s ciljem čim bolj racionalnega 
izvajanja investicij zagotovo še prišlo do večjih sprememb, kar bo potrebno proti koncu leta 
uskladiti še z enim rebalansom. 
 
Obrazložitve je nadaljevala sodelavka občinske uprave Mira Barbo, ki je predstavila največje 
spremembe v predlogu rebalansa. 
 
 
Župan je k poročanju pozval predsednike delovnih teles.  
Zvone  Papež,  predsednik Odbora  za  negospodarstvo  je  povedal,  da  je  odbor  predlog   
2. rebalansa za leto 2013 in 1. spremembo proračuna za leto 2014 obravnaval in ga 
predlaga Občinskemu svetu v sprejem.  
Zvone Papež, je kot član Odbora za Odbora  za  gospodarstvo  povedal,  da  je  odbor  
predlog  2. rebalansa za leto 2013 in 1. spremembo proračuna za leto 2014 obravnaval in ga 
predlaga Občinskemu svetu v sprejem.  
Drago Muhič,  predsednik Odbora  za  prostor  je povedal,  da  je  odbor  predlog  2. 
rebalansa za leto 2013 in 1. spremembo proračuna za leto 2014 obravnaval in ga predlaga 
Občinskemu svetu v sprejem.  
Jože Muhič,  predsednik NO  je  povedal,  da  je NO  predlog  2. rebalansa za leto 2013 in 1. 
spremembo proračuna za leto 2014 obravnaval in ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem 
ter tako omogoči občinski upravi izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov. 
 
Drago Muhič je dodal, da podpira projekt »Hiše kulture«, vendar pa pričakuje, da se bo Hiša 
kulture financirana sama, da ne bo breme občinskega proračuna in, da je stara šola potrebna 
temeljite obnove. 
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Anton Režek je povedal, da tudi podpira spremembe proračuna, obenem tudi pohvalil 
poročilo o izvrševanju proračuna občine v prvem polletju leta 2013 ter menil, da je še vedno 
premalo sredstev za obnove in rekonstrukcije cest. 
Zvone Papež podpira projekt obnove stare šole za namene kulture, saj se bo na ta način 
obnovila streha in ostali prostori šole z državnimi sredstvi.  
Milena Cesar je vesela razpisa. Obiskala je hišo kulture v Šentrupertu, glede financiranja pa 
je enakega mnenja kot Drago Muhič.  
Domen Rajšelj je menil, da se je po njegovem mnenju v preteklosti več sredstev namenjalo 
za ceste in, da je sedaj na vrsti kultura. Upa, da bomo uspeli na razpisu. 
Drago Muhič je dodal, da bi bilo dobro, da bi »Hišo kulture« upravljala društva in 
Mirnopečani, odsvetoval pa je ustanovitev zavoda.  
 
Razprava je bila zaključena, župan je dal na glasovanje   
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 
2013 – 2. rebalans je bil sprejet z 7 (sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov.  
Predlog Odloka proračuna Občine Mirna Peč za leto 2014 – 1. sprememba je bil  sprejet  s  7  
(sedmimi) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov.  
 
Odlok  o  spremembah  in  dopolnitvah Odloka  o  proračunu Občine Mirna  Peč  za  leto  
2013 – 2. rebalans 2013 je bil sprejet z 7 (sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov. 
Odlok sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto  2014 – 1. sprememba  je bil sprejet s 
7 (sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov 
 
 

K 6. 
Seznanitev s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Mirna Peč v prvem 

polletju 2013 
 
Župan je povedal, da so svetniki pravočasno prejeli gradivo skladno s 63. členom Zakona o  
javnih financah. Glede na to, da je situacija v tem mesecu že bistveno drugačna, je menil, da  
posebej razpravljati nima smisla, saj so svetniki lahko sami pregledali izvrševanje proračuna  
2013 v prvih mesecih. Glede na to, da razprave ni bilo, je prešel na naslednjo točko.  
 

 
K 7. 

Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna Občine Mirna Peč 

 
 

Za obrazložitev te točke je župan zaprosil Vladimiro Fabjan Barbo iz občinske uprave. 
Povedala je, da je sprememba sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna potrebna zaradi preimenovanja naziva šole.  
 
Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Mirna Peč je bil 
sprejet s 7 (sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov 

 
K 8. 

Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v 
Občini Mirna Peč 

 



 4

Župan je za obrazložitev te točke zaprosil Ireno Jerič iz občinske uprave.  
Irena Jerič je pojasnila, da je eden od pogojev za kandidiranje na javnem razpisu Ministrstva 
za kulturo za preureditev prostorov stare osnovne šole (brez telovadnice in vrtca) v »hišo 
kulture« tudi ta, da mora biti nepremičnina v skladu s 70. členom  Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo opredeljena kot javna infrastruktura na področju kulture. 
Predmetni del stare osnovne šole brez telovadnice in vrtca ima svojo stavbno parcelo in stoji 
na zemljišču parc.št. 660/2, k.o. Mirna Peč. Nepremičnino je potrebno s sklepom 
poimenovati kot javno infrastrukturo na področju kulture. Sklep je potrebno objaviti v 
Uradnem listu RS in vpisati v zemljiško knjigo. Eden od pogojev razpisa je namreč tudi ta, da 
mora biti nepremičnina v lasti občine in na njej ne sme biti nobenih bremen 
 
Župan je k poročanju pozval predsednika Odbora za negospodarstvo:  
Zvone  Papež,  predsednik Odbora  za  negospodarstvo  je  povedal,  da  je  odbor  predlog   
sklepa o določitvi javne komunalne infrastrukture obravnaval in ga predlaga Občinskemu 
svetu v sprejem.  
 
Razprave ni bilo, zato je župan dal sklep na glasovanje: 
 
Sklep o določitvi javne komunalne infrastrukture na področju kulture v Občini Mirna Peč je bil 
sprejet s 7 (sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov.  

 
 

K 9. 
Pobude svetnikov 

 
Rudi Povše je opozoril na nujno sanacijo mostu na Podborštu do izvedbe kolesarske dirke in 
menjavo navadnega zabojnika za smeti za zabojnik za plastiko na lokaciji Gor. Podboršt pri 
Urbančiču. Opozoril je še, da so potrebne sanacije na Golobinjeku.  
Domen Rajšelj je ponovno opozoril na ureditev parkirišča ob krožišču. Opozoril je tudi na 
pričetek ponovnih del v kamnolomu Sv. Ana  in sicer na delu, ki je že bil zaprt. Župan je 
pojasnil, da gre pri sanaciji za več letna dela, lahko pa se pozove koncesionarja, da predstavi  
potek sanacij. 
Tone Režek je povedal, da še vedno niso sanirani prekopi, ki so nastali ob vlečenju elektrike 
od Dolenje vasi do IC. Ob priključku ob transformatorju tudi ni urejeno odvodnjavanje. 
Zvone Papež je ponovno opozoril na nujnost ureditve postajališča za šolski avtobus na 
Šrangi. Neko rešitev je potrebno najti skupaj z šolo, DRSC, lastnikom in svetom za 
preventivo. 
Rudi Povše je opozoril, da še vedno niso sanirani prekopi po sekundarnih priključkih OŠO na 
Golobinjeku.  
Milena Cesar je opozorila na neustrezno izvedene podboje pod cesto v Šentjuriju in na 
posedanje vozišča v naselju Šentjurij. 
Župan je svetnikom že podal nekatere odgovore. 
 

 
K 10. 

Razno 
 
S strani Razvojnega centra Novo mesto smo prejeli priloženo skupno kandidatno listo članov 
razvojnega sveta regije, ki jo je na podlagi izbranih kandidatov Svet regije že potrdil na 22. 
Korespondenčni seji dne 1.8.2013 in jo dal v potrditev občinskim svetom občin.  
 
Na podlagi sprejetega Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega so občine 
jugovzhodne Slovenije sprejele Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta JV Slovenije, ki določa 
sestavo, način imenovanja ali volitev članov, organizacijo dela, predstavljanje in zastopanje  
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ter zagotavljanje pogojev za delo sveta. Odlok je postal veljaven 16.4.2012 in s tem so se 
pričeli kandidacijski postopki za oblikovanje novega Razvojnega sveta JV Slovenije, ki ima 
54 članov, in sicer 21 članov iz občin JV Slovenije (iz vsake občine enega), 21 članov iz 
regijskega gospodarstva, 11 članov iz regijskih nevladnih organizacij in 1 člana – 
predstavnika ORP Pokolpje.  
 
Občinski svet Občine Mirna Peč je predlagano skupno kandidatno listo potrdil soglasno, s 7 
(sedmini) glasovi ZA od sedmih prisotnih svetnikov.   
 

 
Župan je svetnike seznanil z problematiko pri preplastitve ceste od Jelš do Zijala, saj je na 
tem območju malo občanov in bo težko doseči 50% financiranje s strani občanov.   
Svetnikom predlaga, da se Pravilnik pri določanju deležev sovlaganj v investicije v občinske 
ceste ponovno pregleda in se po potrebi spremeni delež sofinanciranja krajanov.  
 
 
Na koncu je župan seznanil svetnike, da bo 10. oktobra 2013 otvoritev tovarne Cecomp za 
katero bodo vabila prejeli po pošti.  
 
 
 
Zapisala                                                                                               Župan  
Mojca Klobučar             Andrej Kastelic  
  


