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Številka: 011-02/2014-31 
Datum: 20.11.2015 
 
 

Predlog poročila o nadzoru 
 

Nadzor nad porabo sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 
iz glavnega podprogram 0403 - podprogram 04039002 Izvedba 

protokolarnih dogodkov, proračunska postavka 04005 Prireditve ob 
občinskem prazniku. 

 
 

 
Nadzorovana oseba: 

Občina Mirna Peč, kot pravna oseba, ki jo predstavlja in zastopa župan Andrej Kastelic.  
 
 
Čas nadzora: 

Nadzor je bil izveden na sedežu občine Mirna Peč dne 07. septembra 2015 ob 14.30 uri.  
 
 
Nadzornica: 

Saša Štravs Smolič, članica nadzornega odbora (v nadaljevanju NO). 
 
 
Pravne podlage: 

1. Zakon o javnih financah  
2. Zakon o lokalni samoupravi z vsemi dopolnitvami  
3. Zakon o financiranju občin  
4. Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
5. Statut občine Mirna Peč s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 40/2010)  

- 7. člen, ki ureja nadzorovano področje in vsi odloki vezani na to področje  
6. Odlok o proračunu občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/2012) 
7. Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Mirna Peč za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 105/2012, 74/2013, 13/2014 in 45/2014)  
8. Zaključni račun proračuna občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 30/2015) 
9. Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 93/2007)  
10. Program dela NO za leto 2015  
11. Sklep NO o izvedbi individualnega nadzora z dne 21.04.2015 
12. Ostali zakonski akti, ki urejajo nadzorovano področje  
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE: 

 
V skladu z občinskimi akti in zakonodajo, navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Nataša 
Rupnik predstavila postopek dela. 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 in Zakona o javnih financah 
je bilo v veljavnem proračunu na proračunski postavki 04005 – občinski praznik za izvedbo 
prireditev ob prazniku namenjeno 12.986,00 EUR. Na koncu leta planirana sredstva niso bila 
v celoti porabljena oz.realizirana. Realiziranih je bilo 10.791,84 EUR.  
 
Pregledala sem: 

- konto: 40200900 - Izdatki za reprezentanco, kjer je bila nabavljena pijača za 
pogostitev udeležencev na občinskem prazniku v znesku 445,00 EUR ter nabava 
medu v višini 150,00 EUR, skupaj v višini 595,00 EUR. 

- Konto: 40290103 – avtorski honorar, iz katerega je bil plačan strošek nastopa na 
slavnostni sej ob občinskem prazniku v višini 137,49 EUR, skupaj s prispevki -kto 
40299910 – 0,53% pavšal ZZZS in 4029999 - 6% prispevek ZPIZ oz. 8,85% za 
pogodbena dela v višini 12,90 EUR – 150,39 EUR. 

- konto: 40299901 – Drugi operativni odhodki - občinski praznik, kjer so bila 
porabljena sredstva v skupni višini 7.523,50 EUR. V tem znesku je bilo zajeto: 
čiščenje za občinski praznik, razni nastopi, najem WC kabin, oglaševanje, nastopi v 
okviru praznika, stroški govornika oz. povezovalca na prireditvi, najem šotora – ki je 
predstavljal največji skupni strošek, najem napihljivih igral za najmlajše, nadomestilo 
za javno priobčitev fonogramov/ nadomestilo za predvajanje glasbe na prireditvi, 
izdelava strokovne ocene vpliva hrupa na okolje, postavitev prometne zapore, 
izposoja stojnic, izdelava transparentov). V sklopu tega je bilo potrebno demontirati in 
kasneje še montirati steklo nad vhodom v lekarno, saj se je steklo demontiralo zaradi 
postavitve šotora (v znesku 268,40 EUR). Organizirano je moralo biti tudi varovanje 
(v znesku 796,90 EUR). 

- konto: 41200012 - TT- društvo podeželskih žena MP: Članice društva podeželskih 
žena Mirna Peč so pripravila pogostitev v sklopu občinskega praznika (pecivo, kruh) v 
skupni vrednosti 548,00 EUR. 

- konto: 41200037 - TT – gasilska društva v višini 1.669,85 EUR – za plačilo nastopa 
ansambla na občinskem prazniku. 

- konto: 41200039 - TT – turistično društvo – za pokritje stroškov v višini 305,10 
EUR, in sicer za povračila stroškov štartnin gostov in nastopajoče v kulturnem 
programu pri izvedbi pohoda – Pot Slakove in Pavčkove mladosti dne 21.06.2014 
(stroški prevajanja pri zloženkah, strošek štartnine/malica stroški pogostitve na 
pohodu z degustacijo vin, spominska broška in zloženka). 

 
VIRI FINANCIRANJA 

 
Proračun Občine Mirna Peč za leto 2014. 
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SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 

 
Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč v letu 2014 
pravilno. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. 
Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno. 

 
 
PRIPOROČILA: 

Tudi v prihodnje naj se izvedba ob občinskem prazniku izvede z minimalnimi stroški, tako kot 
je bila izvedena v letu 2014. 
 
 
PRAVNI POUK 

 
Skladno s 45. členom statuta občine Mirna Peč ima nadzorovana oseba pravico v roku 15 
dni vložiti ugovor na podan predlog poročila o nadzoru. 
 
 
Saša Štravs Smolič, l.r          Jože Muhič, l.r. 
Nadzornica, članica NO                                                                          Predsednik NO 
 
 
 
V vednost: 

� Nadzorovana oseba 
� Arhiv NO 
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