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Številka: 011-02/2014-33 
Datum:   20.11.2015 
 
 

Predlog poročila o nadzoru 
 

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč 
za leto 2014 iz  področja proračunske porabe 04 - Skupne 
administrativne službe in splošne javne storitve, glavni 
podprogram 0403 Druge skupne administrativne službe,  

podprogram 04039003 Razpolaganje in upravljanje z 
občinskim premoženjem, proračunska postavka 04007 Izvršbe 

in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - občinsko 
premoženje. 

 
 

 
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 in sicer 10. septembra 2015 pri višji 
svetovalki za premoženje občine, okolje in prostor ge. Ireni Jerič  s pričetkom ob 12. uri in 40. 
minut. 
 
 
Nadzornik: 
Gregor Kovačič, član 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. 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  
5. Odlok o proračunu občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/2012) 
6. 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)  
7. Zaključni račun proračuna občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 30/2015) 
8. Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 93/2007)  
9. Program dela NO za leto 2015  
10. Sklep NO o izvedbi individualnega nadzora z dne 21.04.2015 
11. Ostali zakonski akti, ki urejajo nadzorovano področje  
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE: 
 
V skladu z zakonodajo, ki je navedena zgoraj (Pravna podlaga), je ga. Irena Jerič predstavila 
celotni postopek dela. Predstavljeni so bili primeri, v katerih je občina krila stroške vezane na 
izvršbe in druge sodne postopki ter pravno zastopanje. V večini primerov je šlo za overitev 
podpisov na pogodbah, v enem postopku, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu 
pa je občina za zastopanje pooblastila odvetniško pisarno. Izkazani so bili računi, iz katerih je 
razvidno, da so odhodki iz proračuna, ki se nahajajo pod proračunsko postavko 04007, 
dejansko nastali.  
 
VIRI FINANCIRANJA 
 
Skladno s proračunom za leto 2014, rebalansi proračuna in zaključnega računa proračuna 
občine Mirna Peč za leto 2014 so bila v letu 2014 od planiranih 11.000,00 EUR porabljena za 
nadzorovano področje lastna proračunska sredstva v višini 3.713,95 EUR, kar je tudi jasno 
razvidno iz pregledane dokumentacije.   
 
To je jasno  navedeno  tudi v zaključnem računu proračuna občine Mirna Peč za leto 2014 in 
sicer iz  področja proračunske porabe 04 - Skupne administrativne službe in splošne javne 
storitve, glavni podprogram 0403 Druge skupne administrativne službe,  podprogram 
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem, proračunska postavka 
04007 Izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - občinsko premoženje. 
 
OBRAZLOŽITEV NAMENA izvršbe in drugi sodni postopki, pravno zastopanje - 
občinsko premoženje 
 
Sredstva so bila namenjena za zastopanje občine pred sodišči, vodenje izvršb in drugih 
postopkov ter za ostale stroške, ki nastanejo v zvezi z urejanjem pravnih vprašanj v interesu 
občine.  
 
POSTOPEK DELA 
 
Občina se za naročilo posamezne storitve običajno odloča na podlagi prejšnjih dobrih 
izkušenj s ponudnikom posamezne storitve ter na podlagi cene, za katero je posamezni 
ponudnik pripravljen opraviti določeno storitev. Konkretno se je občina za najem odvetniških 
storitev pri odvetnici Majdi Štrasner odločila na podlagi prejšnjih dobrih izkušenj pri odvetnici. 
Za odločanje pri kateremu notarju se bo opravila overitev podpisa oziroma drugo opravilo 
občina sledi principu, da se izbere notar, ki je najbližji.  
 
Po prejemu in plačilu posameznega računa s področja pravnega zastopanja občina tudi 
preveri, če je tako izplačilo mogoče dobiti povrnjeno pri zavarovalnici, pri kateri je občina 
zavarovana. V teh postopkih je bila občina do sedaj uspešna.  
 
IZPLAČILO SREDSTEV 
 
Konkretno vodenje postopka izplačila sredstev za opravljene storitve je bilo preverjeno z 
izplačilom sredstev izvajalcem storitev. Ugotovljeno je bilo, da je bil postopek spoštovan ter 
da so vsi računi poravnani. 
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SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 
 
Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2014 za 
nadzorovano področje pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. 
Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oziroma bi 
bile v nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje. 

 
 

PRIPOROČILA: 
 
Kljub temu, da v postopku nadzora niso bile ugotovljene nobene kršitve, se občini priporoča, 
da pri svojemu pravnemu zastopniku preveri kakšen je dogovor o obračunu v zvezi s 
tekočimi zadevami, glede bodočih zadev pa da pred naročilom storitev dogovori za način 
obračuna storitev in da preveri kakšna je predvidena cena za opravljene storitve. Pred izbiro 
pravnega zastopnika za posamezno zadevo je priporočljivo, da se prej pošlje prošnjo za 
oddajo ponudbe na več odvetnikov in se potem izbere najugodnejšega, ki izpolnjuje tudi 
kriterije po kvaliteti.  
 
 
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. 
 
 
Gregor Kovačič, l.r.            Jože Muhič, l.r. 
Nadzornik                                                                                      Predsednik NO 
 
 
 
V vednost: 

� Nadzorovana oseba 
� Arhiv NO 


