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ZAPISNIK
6. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,
ki je bila v ponedeljek, 21. marca 2016, ob 17.00 uri v prostorih Občine Mirna Peč.
Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan, Gregor Rus,
Gregor Kovačič.
Odsotni člani odbora: odsotnost je predhodno opravičila direktorica obč. uprave, Sonja
Klemenc Križan, zaradi bolezni.
Ostali prisotni - predstavniki občine: Andrej Kastelic, župan in Vladimira Fabjan Barbo, v.s.
za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije, tajnica odbora.
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.
Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnik 5. Seje NO z dne 19.11.2015, predlog Poročila o
delu NO v letu 2015, predlog Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto
2015, predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava in potrditev predloga Poročila o delu NO za leto 2015
5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa
občine za leto 2015
6. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016
7. Razno
Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 6. redno sejo NO.
K1. Ugotovitev sklepčnosti
Predsednik odbora je v uvodu ugotovil, da je odbor sklepčen in da lahko prične z delom. Na
seji je bilo prisotnih vseh pet članov odbora, lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.
K2. Določitev dnevnega reda
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Predsednik odbora je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan
z vabilom za sejo odbora.
Na predlagani dnevni red člani odbora niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili s 5
(petimi) glasovi ZA od 5 (petih) prisotnih članov.
K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
Člani odbora so prejeli zapisnik prejšnje, 5. seje NO z dne 19.11.2015, na katerega člani
odbora niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje.
Zapisnik prejšnje seje odbora je bil soglasno potrjen s 5 (petimi) glasovi ZA od 5
(petih) prisotnih članov.
K4. Obravnava in potrditev predloga Poročila o delu NO za leto 2015
Predsednik odbora pojasnil, da je potrebno v skladu z veljavnim Statutom občine predložiti
pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev županu in občinskemu svetu ter ju seznaniti s
pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje
poslovanja (49. člen statuta).
Predsednik odbora je pripravil predlog poročila o delu NO v letu 2015, ki vsebuje povzetek
opravljenih nadzorov ter delo na sejah NO v letu 2015.
Na vsebino podanega poročila člani odbora niso imeli pripomb.
V nadaljevanju je bilo Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015 soglasno
potrjeno s 5 (petimi) glasovi ZA od 5 (petih) prisotnih članov.
Potrjeno poročilo se objavi na spletni strani občine (rubrika: nadzorni odbor) ter se ga
posreduje županu in občinskemu svetu.
K5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa
občine za leto 2015
Člani odbora so obravnavali tudi predlog sklepa o nadzoru zaključnega računa občine Mirna
Peč za leto 2015, ki ga bo nadzorni odbor opravil aprila 2016, na svoji 7. redni seji.
Na predlagani sklep člani NO niso imeli pripomb, zato so ga v nadaljevanju tudi soglasno
potrdili s 5 (petimi) glasovi ZA.
Sprejeti sklep in obvestilo o njem se posreduje županu in nadzorovani osebi.
K6. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016
Uvodna pojasnila in razloge za pripravo 1. rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto
2016 je podal župan Andrej Kastelic, ki je pojasnil, da je bil proračun občine za leto 2016
skupaj s proračunom za leto 2015 (kot dvoletni proračun) v decembru 2014 in bil prvič
spremenjen septembra lani.
Ker so v tem času nastopila nova pomembna dejstva, med drugimi novi izračuni ministrstva
za finance glede na spremenjeno povprečnino (na 525 EUR, zahteve občin so bile v višini
536 EUR), spremembe pri izvajanju investicij in pa odstopanja od realizacije proračuna za
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leto 2015, je bilo potrebno za nemoteno izvrševanje proračuna 2016 pripraviti nov rebalans
proračuna.
Predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2016 znaša med prihodki proračuna 4.407.889,80
EUR in med odhodki proračuna 4.299.014,95 EUR, kar na prihodkovni strani pomeni 27,8%
povečanje sprejetega proračuna, na odhodkovni strani pa 29,4% povečanje sprejetega
proračuna. Predlagani odhodki 1. rebalansa proračuna za leto 2016 so višji od planiranih za
976.173,97 EUR in skupaj znašajo 4.299.014,95 EUR, od tega znašajo izdatki za
investicijska vlaganja 2.167.778,95 EUR, največ na račun popravkov predloga rebalansa, kar
dobrih 50% vseh odhodkov. Za uravnoteženje proračuna je bilo potrebno določene nedavčne
prihodke ustrezno povečati. Pričakovanja višje realizacije nedavčnih prihodkov iz naslova
komunalnih prispevkov izhajajo iz konkretnih aktivnosti potencialnih vlagateljev v IC DV v
zadnjem letu in pol, največji investitor je v fazi projektiranja investicije. Gre za tuje podjetje z
visoko tehnološko proizvodnjo, ki je tudi delovno intenzivno, saj bo, če pride v Mirno Peč,
zaposlovala približno 450 zaposlenih, predvsem žensk, kar je za našo regijo izrednega
pomena. S strani naše občine imajo vse potrebno podatke za vstop v cono in jim le-ti
ustrezajo, odprto je le še vprašanje zagotovitve ustrezne delovne sile in sofinanciranje
izobraževanja le-te ter možnosti koriščenja direktnih spodbud za zaposlovanje. V ta namen
intenzivno potekajo dogovori z MDDSZ. Podjetje bi z obratovanjem začelo z letom 2017. S
strani občine je podjetju ponujeno v odkup tudi ustrezno zemljišče, iz prodaje le-tega pa tudi
pričakujemo dodatne prihodke.
Za leto 2016 so napovedani tudi nekateri razpisi ministrstev, na katere želi občina biti
pripravljena, zato je v proračun vključeno tudi npr. sofinanciranje ureditve dostopne ceste iz
rondoja v IC Dolenja vas. Župan pove, da so v načrt razvojnih programov 2016-2019
vključeni tudi projekti, ki so pomembni za občino v prihodnjih letih (vodooskrba s pitno vodo
Suhe krajine, izgradnja športne dvorane… in drugi - dograditev ČN Mirna Peč, izgradnja
sekundarnih vodovodov in izgradnja kanalizacijskih sistemov) in s katerimi želi biti občina
pripravljena na razpise za sofinanciranje projektov. Zadolževanje ni predvideno, razen
brezobrestnega najema kredita iz državnega proračuna – MGRT, za katerega ni potrebno
soglasje MF in se ne všteva v skupi obseg zadolževanja. V bilanci financiranja je v letu 2016
predvideno tudi vračilo kredita. Proračun pa je uravnotežen s prenosom sredstev iz
preteklega leta in s prihodki, ki so optimistično planirani. Župan še pove, da se zaveda, da je
proračun zelo optimistično zastavljen, a se bo skupaj z občinsko upravo prizadeval planirani
proračun v kar največji meri tudi realizirati.
Predstavitev predloga 1. rebalansa proračuna 2016 je nadaljevala sodelavka občinske
uprave Mira Barbo, ki je predstavila največje spremembe v predlogu rebalansa in razloge za
pripravo rebalansa proračuna.
Po sprejemu sprememb proračunov Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016 v mesecu
septembru 2015 je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki za leto
2015, ki jih je bilo potrebno vključiti v leto 2016, kar je sicer bilo večinoma že storjeno s sklepi
o prerazporeditvami v veljavnem proračunu. Ravno tako so se po sprejemu sprememb
proračunov za leti 2015 in 2016 potrjevali letni plani javnih podjetij in ustanov, katerih
delovanje sofinanciramo oz. so nam podjetja predložili plane dela in finančne načrte za
izvajanje dejavnosti v letu 2016 (JP Komunala Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Razvojni
center Novo mesto, Glasbena šola Mirana Jarca Novo mesto…) in se je večinoma obseg
sofinanciranja dejavnosti spremenil glede na preteklo leto.
Predlog 1. Rebalansa proračuna za leto 2016 tako vsebuje sledeče spremembe glede na
sprejete spremembe proračuna:
- Prenos prevzetih obveznosti iz leta 2015, od tega do dobaviteljev 342.800 EUR
(zapadle obv. 290.000 EUR), do prorač. uporabnikov pa 224.000 EUR→ vse vključeno v
proračun 2016:
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- spremembe v višini dohodnine in finančno izravnavo glede na nove izračune MF,
- Spremembe prihodkov v splošnem delu proračuna glede na realizacijo iz preteklega
leta: zmanjšanje prihodkov iz naslova odmere NUSZ za pravne osebe; uskladitev
nekaterih davkov na premoženje glede na realizacijo iz preteklega leta; uskladitev
prihodkov od najemnin za GJI glede na predložen plan JP Komunala.
- za uravnoteženje proračunov je bilo potrebno višje oceniti nedavčne prihodke iz naslova
komunalnih prispevkov
- Spremembe v izvajanju pogodbenih obveznosti: nižje pogodbene obveznosti za
sofinanciranje dejavnosti KMJ Novo mesto in za nakup knjig ter zmanjšan delež za nakup
novega Bibliobusa; višje pogodbene obveznosti pri nekaterih storitvah, ki jih za nas izvaja
Komunala Novo mesto (stroški javnih pooblastil, nakup kontejnerjev za odpadke,
investicijsko vzdrževanje kom. infrastrukture – kanalizacija, vodenje katastra GJI in za
nepredvidene intervencije).
- Prerazporeditve posameznih postavk v posebnem delu proračuna, ki so bile narejene
zaradi izvrševanja proračuna in poplačila obveznosti iz preteklega leta.
- Spremembe v dinamiki izvajanja projekta »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine«, ki je bila
prvotno planirana do leta 2020. Glede na podane usmeritve je dinamika izvajanja projekta
sedaj planirana tako, da se projekt zaključi z letom 2019, zato se ustrezno poveča
vrednost projekta v letih 2016-2019 (z ustreznim delom sofinanciranja), v letu 2016 se
prenese še nerealiziran del iz leta 2015.
- Novi predlogi na investicijskem področju: cestno področje: uvrstitev novih
rekonstrukcij cest na predlog gradbenih odborov - rekonstruiranje ceste z asfaltiranjem v
Biški vasi (JP 790271) in del v Globodolu (2548), izvedba pločnikov v Mirni Peči (LC
291031) in rekonstrukcija ČN Šranga ter urejanje območja med temenico in občinsko
cesto JP 790631. Na gospodarskem področju: s sredstvi LAS DBK/pristop CLLD želimo
posodobiti in urediti tematsko Pot Slakove in Pavčkove mladosti, določena sredstva pa so
namenjena za virtualno panoramo občine, informacijske table in za ureditev javne službe
lokalnih turističnih vodnikov.
- predlogi povišanja obstoječih postavk: povečanje postavke za vzdrževanje spletnih
strani občine (www.mojaobcina.si), obveščanje javnosti (TV Vaš kanal), prireditve ob
občinskem prazniku, druge odškodnine, uveljavljanje predkupne pravice iz naslova SZ,
plače zaposlenih v občinski upravi (zaradi napredovanj in spremembe sistemizacije ter
zaposlene za določen čas – v času pripravljanja rebalansa, je prišlo do nastopa
bolniškega staleža nad 30 dni zaposlene delavke v tajništvu, zato bodo stroški na plačah
nižji zaradi refundacije plače), dejavnost skupne občinske uprave (predviden povečanje
postavke za subvencioniranje izgradnje malih hišnih čistilnih naprav v letu in 2016 in za
subvencioniranje izgradnje individualnih vodovodnih priključkov v letu 2016, povečanje
nekaterih postavk na področju socialnega varstva: prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje nezavarovanih oseb, regresiranje oskrbe v zavodih za ostarele in za
regresiranje socialnega varstva starih za pomoč na domu, povečanje odhodkov za projekt
oskrba s pitno vodo Suhe krajine v letu 2016.
Največje spremembe po prorač. področjih – skupaj odhodki + 976.174 €:
• 16 – prost. planiranje in stanov. kom. dejavnost: +619.562 € (425.000€ za ureditev
dostopne ceste v IC DV iz rondoja, z odkupom, fekalno kanaliz. in asfaltiranjem; sofinanc.
325.000 €); OPN +40.873 €, SH vodovod +67.780 €, subv. Izgradnje vodov. priključkov
+10.000 €, stanov. gradnja +115.500 €
• 15 - varovanju okolja: +102.039 € (CeROD: + 77.837 EUR, Komunala – plan )
• 13 – urejanje prom. infrastr.: +60.654 € (tek.vzdrž.JP, poljske +22.000 €, pločniki MPIvanja vas + 19.650€, LC Brezova Reber + 5.000€, urej.zalednih voda + 10.000€,
rek.ceste Golob.-Globodol +18.756€, prepl.ceste po pokop.+7.468€, nadomestne ceste v
Biški vasi +7.500€, rek. Ceste v Biški vasi + 13.752€, v Globodolu +6.224€ in pločnikov v
MP +3.500€, CPPsignal.+5.000, BCP +5.272€,smerne table +778€, načrt javne razsv.
+1.770€, proj.izv.pločnikov Biška vas-MP +13.728€
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19 – izobraževanje: +52.086 € (OŠ TP + 42.000 €, OŠ prevozi + 19.000 €, tudi
zmanjšanja…)
14 – gospodarstvo: +33.115 € (urejanje PSPM – 24.000€, RC +3.000 €,
promoc.obč.+3.089 €, lok.vodn. služba +3.000 €)
20 – socialno varstvo: +26.470 € (največ - pomoč na domu)
22 – servisiranje javnega dolga: odplačila kredita drž. prorač. – MGRT: +64.657 € (3%
PPi)
Spremembe na drugih področjih: spletne strani občine + 6.342 €, obč. praznik + 3.100 €,
TV Vaš Kanal Nm + 6.000 €, odškodnine zemljišča – 15.000 € in uvelj. predkup. pravice
občine – 5.000€, plače obč. uprave (nova zaposlitev za določen čas, napredovanja,
regresi…: + 12.812 €; MIR +5.500€, zdr.pregledi + 1.000€, CZ + 2.534, GRC + 2.096€,
kmetijstvo (gozdne ceste, zapušč. živali) + 8.811 €.

Na koncu obravnave predloga 1. rebalansa proračuna za leto 2016 so člani odbora soglasno
s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli sklep, da:
»Nadzorni odbor Občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporoča, da čimprej sprejme
predlagani 1. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2016 ter s tem občinski
upravi omogoči izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v letu 2016.«
K7. Razno
Člana Gregorja Rusa je zanimalo, katere vsebine občina financira Agenciji za šport Novo
mesto. Na podlagi naknadno pridobljenega odgovora s strani sodelavka Nataša Rupnik, se
odgovor glasi: »Agencija za šport Novo mesto organizira regijska športna tekmovanja za
osnovne šole. Naša osnovna šola običajno sodeluje na regijskem tekmovanju osnovnih šol v
košarki, nogometu in atletiki. Občina Mirna Peč financira izvedbo regijskih športnih
tekmovanj na podlagi udeležbe šole v posameznih kategorijah.«
Pod točko razno je predsednik odbora župana še povprašal, kakšne so možnosti po ureditvi
prostorov za potrebe primarne zdravstvene dejavnosti v prostorih stare šole s strani
Zdravstvenega doma Novo mesto. Župan je pojasnil, da je v Poslovnem planu
Zdravstvenega doma Novo mesto za leto 2016 investicija (ureditev ureditvi prostorov za
potrebe primarne zdravstvene dejavnosti v prostorih stare šole) upoštevana in da jo podpira
tudi nova direktorica. Vendar morajo poslovni plan zavoda potrditi še vse občine
ustanoviteljice. Rešitev bo potrebno tudi projektno urediti - izdelati potrebno projektno
dokumentacijo. Z projektno rešitvijo bi lahko potem kandidirali na razpis za energetsko
sanacijo stavbe in uredili prostore – za potrebe spominske zbirke Lojzeta Slaka, domačih
društev, morda dnevne oskrbe starejših ali patronažne službe, za kar pa so potrebni
vlagatelji. Ravno tako potrebujemo ustreznega partnerja pri energetski sanaciji stavbe.
Župan je nadzornemu odboru podal še informacijo o prenovi programa občinskega praznika,
ki so jo pripravile predstavnice šole in bo letos na temo gibanja – »Mirna Peč na nogah« in
bo imela tudi dobrodelno noto – zbiranje humanitarnih prispevkov za Zalo.
Seja odbora je bila zaključena ob 18. uri.
Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo,
tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.
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