
 

             Tel.: 07/39 36 100 
  Fax.: 07/39 36 107  
  8216 Mirna Peč, Trg 2  
  S L O V E N I J A 
 

OBČINA MIRNA PEČ                      e-mail: obcina.mirnapec@siol.net 
     Občinski svet  Davčna št.: 57621594 
  Matična št.: 1357816  
Datum: 3.10.2013   
Številka: 032-10/2013- 

Z A P I S N I K 
 

5. dopisne seje Občinskega sveta Občine Mirna Peč, ki je bila izvedena v času 
od ponedeljka 30.9.2013 do  srede, 2.10. 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 spremembi vrednosti projekta v načrtu razvojnih 
programov OB170-13-0002 Hiša kulture s Slakovo in Pavčkovo dediščino 

 
Občinski svet Občine Mirna Peč je na svoji 22. redni seji obravnaval in potrdil 2. rebalans 
proračuna Občine Mirna Peč. Med drugim je potrdil tudi uvrstitev projekta Hiša kulture v načrt 
razvojnih programov za leta 2013, 2014 in 2015. V sprejetem načrtu razvojnih programov za 
omenjeni projekt so se upoštevale vrednosti, ki so bile okvirno ocenjene. Občinska uprava je 
takoj po veljavnosti rebalansa proračuna  razpisala naročilo za pripravo projekta za izvedbo 
del (PZI) in IP ter DIIP-a. Projekt za izvedbo v svoji končni verziji daje osnovo za finančno 
konstrukcijo. Brez natančnih popisov del težko realno ocenimo vrednost projekta. PZI 
vključuje popise gradbenih del, materiala in del električne inštalacije, popis strojnih inštalacij 
in popis opreme.  
V času priprave investicijske in projektne dokumentacije pa smo dobili tudi potrditev, da je 
DDV  iz naslova investicije upravičen strošek. Tudi ta sprememba je upoštevana pri 
spremembi obrazca načrta razvojnih programov za projekt Hiša kulture s Slakovo in 
Pavčkovo dediščino.  
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Pravna podlaga:  

- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 100/05- UPB1) 

- Statut Občine Mirna Peč (Ur.l. RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) 

- 7. člena Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2013 (Uradni list 

RS, št. 105/2012, 35/2013, 74/2013) 

 
Do ure in datuma, določenega v vabilu dopisne seje, je glasovalo 8 svetnikov, od tega 
8 ZA.   
 
Ustno na zapisnik so glasovali svetniki  
Rudi Povše – ZA (1.10.2013 ob 8.31), Drago Muhič – ZA (1.10.2013 OB 14.35), Jože Avbar 
– ZA (2.10.2013 ob 10.50) 
 
Domen Rajšelj je glasoval po e-pošti – ZA (30.9.2013 ob 14.39) 
 
Po faxu so glasovali : Milena Cesar – ZA (2.10.2013 ob 7.48), Anton Režek - ZA (1.10.2013 
ob 8.02) 
 
Fizično sta preko glasovnice glasovala svetnika : Gregor Parkelj – ZA (1.10. ob 9.20) in 
Zvonko Papež –ZA (1.10. ob 9.10) .  
 
 
Sprejet je bil naslednji sklep : 
Sprejme se Sklep o spremembi vrednosti projekta v načrtu razvojnih programov OB170-13-
0002 Hiša kulture s Slakovo in Pavčkovo dediščino.  
 
 
Priloge k zapisniku :  

- glasovnice dopisne seje,  
 
 
 
Zapisala: 
Sonja Klemenc Križan 

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


