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Z A P I S N I K 
 

4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila izvedena v času 
od ponedeljka 16.9.2013 do  srede, 18. 9. 2013 do 12. ure 

 
Dopisna seja je bila izvedena na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta 
Občine Mirna Peč  (Uradni list RS, št. 89/2008), ki  določa, da se : »dopisna seja lahko 
opravi, kadar ni pogojev za sklic izredne seje sveta. Na dopisni seji ni mogoče odločati o 
proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom 
predpisujejo občinski davki in druge dajatve ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne 
obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno 
vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme z osebnim  
telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe 
dopisne seje mora sklic vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, 
to je do katere ure se šteje trajanje seje).  
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je 
osebno vročitev potrdilo več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so 
glasovali.  
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo je sprejet, če so za sklep glasovali vsi 
svetniki, ki so do roka oddali svoj glas. Če je kateri izmed svetnikov glasoval proti sklepu, se 
opravi izredna seja sveta ali pa se točka uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.  
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin določenih s tem poslovnikom, 
vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev koliko članov 
sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo 
sveta«.  
 
Gradivu, poslanemu po e-mailu  je bila priložena glasovnica s predlogi sklepov dopisne seje. 

 
Za dopisno sejo je bil predlagan naslednji dnevni red: 
 

1. Obravnava in sprejem sklepa o ugotovitvi posebnega interesa občine pri 
rekonstrukciji ceste v Jelšah. 

2. Obravnava in sprejem sklepa o prerazporeditvi in zagotovitvi dodatnih sredstev za 
rekonstrukcijo in preplastitev ceste v Jelšah.  

 
Občinski svet je na svoji 13. redni seji 16.3.2004 sprejel PRAVILA PRI DOLOČANJU 
DELEŽEV SOVLAGANJ V INVESTICIJE V OBČINSKE CESTE in na 6. redni seji dne 
12.4.2007 dopolnil pravila s sklepom št. 371-16/2007-1. Ta pravilnik določa postopek 
določitve deleža sovlaganj med uporabniki in Občino Mirna Peč v investicije v občinske ceste 
katerih predlagatelji so uporabniki ceste. Višina sofinanciranja občine pri asfalterskih delih se 
glede na izračunano število točk giblje med  30 % in 50 %.  
6. člen Pravil pa daje možnost občinskemu svetu, da v kolikor se ob predlagani investiciji 
ugotovi, da je izvedba investicije v posebnem interesu občine, lahko določi višino 
sofinanciranja do 80 %. Poseben interes potrdi Občinski svet Občine Mirna Peč s sklepom v 
katerem določi višino sofinanciranja . Glede na to, da je predmet investicije rekonstrukcija 
ceste v Jelšah, kot dostopne ceste do turistične znamenitosti ZIJALA, predlagamo, da se 
določi naslednja višina sofinanciranja investicije :  
- 75 % proračun Občine Mirna Peč  
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- 25 % vaščani vasi Jelše .  
 
Za izvedbo investicije (preplastitev ceste) v letošnjem letu, ki bi se izvedla sočasno z 
rekonstrukcijo ceste so potrebna dodatna sredstva v proračunu občine. V sled tega 
predlagamo občinskemu svetu, da s sklepom o prerazporeditvi, ki je priloga k gradivu, 
zagotovi dodatna sredstva v višini 12.000 EUR. Soodvisno od potrditve sklepa o določitvi 
sofinanciranja investicije, se bodo na prihodkovno stran proračuna prilili prihodki v višini 25 % 
sofinanciranja investicije  (cca 3.000 EUR).  
 

Pravna podlaga:  

- Pravila pri določanju deležev sovlaganj v investicije v občinske ceste , št. 032-01-
51/04, z dne 17.3.2004 

- Sklep št. 371-16/2007-1, z dne 13.4.2007 
 
Do ure in datuma, določenega v vabilu dopisne seje, je glasovalo 9 svetnikov, od tega 
9 ZA.   
 
Ustno na zapisnik so glasovali svetniki  
Gregor Parkelj –ZA (17.9.2013, OB 7.07) , Drago Muhič –ZA (17.9.2013,  OB 9.30), Rudi 
Povše – ZA (17.9.2013, ob 10.10), Jože Avbar – ZA (18.9.2013, ob 8:58), Urška Špendal – 
ZA (18.9.2013, ob 9. 38)   
 
Domen Rajšelj je glasoval po e-pošti – ZA (16.9.2013 ob 19:56), izpolnjeno glasovnico je 
poslal svetnik Klemenčič Anton – ZA  (17.9.2013).   
 
Po faxu so glasovali : Milena Cesar, 16.9.2013 ob 11:48 - ZA, Anton Režek, 17.9.2013 ob 
7:41 – ZA,   
 
 
Sprejeta sta bila naslednji sklep št.  
Sklep k točki 1.  
 
Občinski svet v skladu s 6. členom sprejetih Pravil o določanju deležev sovlaganj v 
investicije v občinske ceste (sprejetih 16.3.2004, dopolnjenih 13.4.2007) ugotavlja 
poseben interes občine pri rekonstrukciji ceste v Jelšah, kot dostopne ceste do 
turistične znamenitosti ZIJALA in določa naslednjo višino sofinanciranja investicije : 
75 % proračun Občine Mirna Peč, 25 % vaščani vasi Jelše.  
 
Sklep k točki 2:  
 
Občinski svet daje soglasje k sklepu o prerazporeditvi pravic porabe med 
proračunskimi postavkami med posameznimi področji porabe v posebnem delu 
proračuna.  
 
Priloge k zapisniku :  

- glasovnice dopisne seje,  
 
Zapisala: 
Sonja Klemenc Križan 

 
Direktorica občinske uprave     Občinski svet Občine Mirna Peč 
Sonja Klemenc Križan        Andrej Kastelic 
              župan  


