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OBČINA MIRNA 
Glavna cesta 28 
8233 Mirna 
T  07 30 47 153 
obcina@mirna.si 
http//www.mirna.si 
 

Številka: 032-1/2014 
Datum:  20. 12. 2017 
 
 
Z  A P I S N I K 
20. redne seje občinskega sveta Občine Mirna, ki je bila v torek, 19. 12. 2017 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Mirna, 
Glavna cesta 28, Mirna. 
 
Prisotne članice in člani občinskega sveta Občine Mirna: Janez Bračko, Igor Kašič, Barica Kraljevski, Zoran Remic, Jožko 
Tomšič, Irena Dim, Peter Smole, Vojko Strmole; 
 
Odsotni: Jure Novak, Zoran Remic; 
 
Ostali prisotni: 
Dušan Skerbiš, župan Občine Mirna 
Tanja Šinkovec, Lidija Uhan, Davorin Fink, Štefan Velečič – OU 
Marija Sluga – Predsednica Nadzornega odbora Občine Mirna 
Rok Nose - Dolenjski list 
Anton Strah – predsednik Gasilske zveze Trebnje (točki 3 in 4) 
Ralf Pančur – DOP d.o.o. (točka 5) 
 
Sejo je vodil župan Dušan Skerbiš, ki je najprej ugotovil, da je prisotnih 7 članov in članic občinskega sveta in da je občinski 

svet sklepčen. Župan je najprej podal na glasovanje Dnevni red, ki je bil poslan z vabilom:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 14.11.2017 
2. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - 2. obravnava 
3. Dogovor o sofinanciranju  in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 

višin  
4. Sporazum o sofinanciranju plače javnega uslužbenca, zaposlenega na GZT 
5. Program čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Mirna za obdobje 2018 – 2021 - 

seznanitev 
6. Zapisniki delovnih teles občinskega sveta – seznanitev 
7. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

 
GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
 
 
K 1. točki: 
Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 14. 11. 2017 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal, da se sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Potrdi se zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta Občine Mirna z dne 14. 11. 2017  
 
GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
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K 2. točki 
Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč - 2. obravnava 
 
Uvodno predstavitev Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč je podal mag. Štefan Velečič. Povedal je, da v času 
javne obravnave na predlog odloka ni bilo pripomb, edina predlagana sprememba je izključitev obveznosti plačila NUSZ za 
gasilske domove, drugih sprememb glede na prvo branje ni. 
  
Predsednik Odbora za okolje in prostor (OOP) Jožko Tomšič je povzel razpravo, ki je potekala na pristojnem delovnem telesu 
in OS predlagal sprejem predlaganega Odloka. 
 
Igor Kašič, ki je po pooblastilu predsednika SPK vodil sejo,  je povzel razpravo, ki je potekala na pristojnem delovnem telesu in 
OS predlagal sprejem predlaganega Odloka. 
 
Nadalje razprave ni bilo, zato je župan predlagal, da se sprejme naslednji: 
 
SKLEP: 
Sprejme se Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mirna v drugi obravnavi v predloženem 
besedilu. 
 

GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
 
 
K 3. točki 
Dogovor o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin 
 
Uvodno predstavitev Dogovora o sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za gašenje in reševanje z 
višin je podal predsednik Gasilske zveze Anton Strah. Povedal je, da se je v imenu Občine Mirna odpiranja ponudb po 
Javnem razpisu udeležil mag. Štefan Velečič. Edini ponudnik je bilo podjetje WEBO d.o.o. s katerim je PGD Trebnje v 
postopku javnega naročanja podpisalo pogodbo o nakupu. Finančno konstrukcijo za nabavo gasilskega vozila za gašenje in 
reševanje z višin sestavljalo sredstva države in proračunska sredstva občin Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno. 
 
RAZPRAVA: 
Petra Smoleta je zanimalo lastništvo omenjenega vozila. 
Župan: Formalno bo lastnik PGD Trebnje, uporabniki pa so občine sofinancerke. 
Peter Smole je poudaril, da v sporazumu ni predvidena uporaba vozila za ostala društva. 
Anton Strah je povedal, da imajo pravico do uporabe vsi GPO, ki so vključeni v GZ, kar določa Zakon o društvih. Predlagal je, 
da se napiše poseben sporazum o souporabi. 
Župan se je strinjal s pobudo predsednika GZT. 
Peter Smole želi, da se v pripravo dogovora vključi predsednike društev. 
Župan je povedal, da je GPO-ju o sporazumu, ki so ga glede sofinanciranja avtolestve podpisali župani štirih občin seznanjen. 
Petra Smoleta je zanimalo ali je možno lestev uporabljati tudi v gospodarskih družbah? 
Župan je povedal, da je vozilo po klasifikaciji namensko, zato se ga ne sme uporabljati v druge namene. 
Anton Strah pove, da je vozilo spada med zaščitno reševalno opremo. Stavba, ki je je sestavljena iz pritličja ter 4 nadstropji 
potrebuje sredstvo za reševanje z višin, zato je glede na oddaljenost Novega mesta, kjer je najbližje tako vozilo, nakup 
smiseln, saj je ob eventualnem požaru je škoda narejena v pol ure. V Trebnjem izvoz traja v povprečju v 3-4 minute. 
Tanja Šinkovec je dodala, da je Pogodba o izvajanju javne gasilske službe med občino,GZ in štirimi PGD formalna podlaga za 
nakup oz. sofinanciranje lestve. 
 
Po končani razpravi je župan predlagal, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna potrdi Dogovor o  sofinanciranju in finančni konstrukciji za nabavo gasilskega vozila za 
gašenje in reševanje z višin v predlaganem besedilu z naslednjim poudarkom:  Znesek sofinanciranja občin znaša 
418.898,78 EUR, od tega prispeva Občina Mirna 37.557,07 EUR. 
 

GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
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K 4. točki 
Sporazum o sofinanciranju plače javnega uslužbenca, zaposlenega na GZT 
 
Namen sklenitve Sporazuma o sofinanciranju plače javnega uslužbenca, zaposlenega na GZT je obrazložil predsednik 
Gasilske zveze Anton Strah. Povedal, je, da se delo opravlja na prostovoljni osnovi in da GZT sestavlja 29 društev in 4 GPO, 
kar zahteva veliko administrativnega dela. Letni strošek zaposlenega bi bil cca 21.000 EUR, delež Občine Mirna bi znašal cca. 
2.800 EUR, v primerjavi z dosedanjim financiranjem GZT to pomeni dodatno 1.600 EUR letno. Zaposleni bi bil kategoriziran 
na delovno mesto glavni knjigovodja VI in bi se ga uvrščalo v 23. plačni razred. 
 
V nadaljevanju je župan dodal, da je glede na obseg dela zaposlitev upravičena. 
 
RAZPRAVA: 
Vojko Strmole je vprašal, ali je že kdo zaposlen. 
Župan je odgovoril, da vse delo opravljajo sami, prostovoljno, poleg svojih službenih in drugih obveznosti, si pa želijo boljšo 
organiziranost tudi v dopoldanskem času. 
 
Razprave nadalje ni bilo, zato je župan predlagal, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna potrdi in sprejme  Sporazum o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski 
zvezi Trebnje v predlaganem besedilu. 
 

GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
 
 
K 5. točki 
Program čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Mirna za obdobje 2018 – 2021 - seznanitev 
 
Program čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini Mirna za obdobje 2018 – 2021 sta predstavila Davorin 
Fink, zaposlen na OU Občine Mirna in v nadaljevanju predstavnik podjetja GOP, d.o.o., g. Ralf Pančur.  
 
Predsednik OOP, Jožko Tomšič, je povzel razpravo, ki je potekala na pristojnem delovnem telesu in OS predlagal sprejem 
predlaganega Programa. 
 
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal, da se sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Mirna je seznanjen s  Program čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v Občini 
Mirna za obdobje 2018 – 2021. 
 

GLASOVANJE: od 7 navzočih članic in članov občinskega sveta je glasovalo ZA: 7, PROTI: 0, NI GLASOVAL: 0. 
 
 
K 6. točki 
Zapisniki delovnih teles občinskega sveta – seznanitev 
 
Župan je prisotne seznanil z zapisniki delovnih teles občinskega sveta: 

 18. seje Statutarno pravne komisije z dne 13. 12. 2017 
 17. seje Odbora za okolje in prostor z dne 13. 12. 2017 

 
Pripomb ni bilo, zato je župan Dušan Skerbiš nadaljeval z vodenjem seje. 

 
K 7. točki 
Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 
 
Vojko Strmole je ponovno postavil vprašanje glede terminskega plana izvedbe naravnega kopališča na Mirni.  
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Župan je povedal, da pisni odgovor na to vprašanje že prejel, v nadaljevanju pa je pojasnil, da je 20. 12. 2017 dogovorjen 
sestanek na ARSO v NM, kjer bo govora tudi o prestavitvi struge, ki je pogoj za pridobitev dokumentacije in kasneje urejanje 
prostora. Poudaril je, da je Občina dosegla zmanjšanje območja Natura 2000, kar pomeni, da se lahko v prihodnjem letu 
začne graditi postajališče za avtodome. Predvidena je tudi ureditev brežine ob makadamski poti. Občina Mirna bo kandidirala 
za pridobitev nepovratnih sredstev (LAS – ukrep CLLD in sredstva ESSR za vzpostavitev kolesarske povezave med 
Trebnjem, Mirno, Šentrupertom in Mokronogom, za kar je na razpolago je cca. 460.000,00 EUR).  
V nadaljevanju je župan navedel projekte, bodo aktualni v letu 2018: 

- čebelarski center na Lanšprežu 

- razgledni stolp na Debencu 

- prestavitev ceste R1-215  

- rušitev stare stavbe pri Dani  

- širitev odseka ceste R1-215 od Dane do blokov (izvedba DRSI) 

Vojko Strmole je povedal, da z odgovorom ni zadovoljen. Razume, da je problemov veliko, ampak meni pa, da od enega 
sestanka ni odvisen celoten projekt. Vztraja pri izdelavi terminskega plana naravnega kopališča in doda, da bo z izvedbo 
kopališča tudi obisk postajališča za avtodome večji. 
Župan je odgovoril, da se strinja z njim, poudaril pa je, da je bil bazen na tej lokaciji že pred leti, vendar je bil s strani državnih 
inštitucij ukinjen. Povedal je še, da je potrebno postaviti prioritete, saj so proračunska sredstva omejena, projektov in želja pa 
veliko. Z rebalansom proračuna se bo potrebno odločiti, kaj je za občane najpomembneje, sicer pa si naravno kopališče na 
Mirni osebno tudi sam želi.  
Vojko Strmole je poudaril, da naj bodo jasne prioritete, ki so pomembne za občino. 
Župan mu je povedal, da so pomembni obvoznica, izgraditev vodovoda, širitev vrtca, projekt ureditve centra Mirne (stavba 
Bartoga za upravno in kulturno središče - knjižnica, glasbena šola). 
Vojko Strmole je povedal, da je MPZA promocija za slovenski turizem in ne toliko za občino samo, meni, da se v projekt vlaga 
preveč energije, občina pa nima velikega dobička. 
Župan mu je povedal, da MPZA ni strošek OM, saj vse vključene občine prispevajo sredstva za izvedbo aktivnosti. V letu 2018 
bo postajališče za avtodome izvedeno tudi na Mirni. Pomembno je, da se turizem odvija tudi v malih krajih. Poudaril je še, da 
delo OU s tem projektom ni obremenjeno in da največ aktivnosti opravi sam. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 18.15. 
 
 
 
 
zapisala:         ŽUPAN 
Lidija Uhan                   Dušan Skerbiš   
      


