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Številka: 011-02/2014-4
Datum: 05.02.2015
ZAPISNIK
2. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,
ki je bila v petek, 30. januarja 2015, ob 19.00 uri v prostorih Občine Mirna Peč.

Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Gregor Rus, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan in
Gregor Kovačič.
Ostali prisotni - predstavniki občine: Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun in finance
(tajnica odbora).
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.
Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnik prejšnje seje odbora, predlog Načrta dela NO za
leto 2015, predlog Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2014.
PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Izvolitev podpredsednika nadzornega odbora
3. Obravnava predloga Načrta dela NO za leto 2015
4. Sprejem sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2014
5. Razno
Ugotovitev sklepčnosti
Predsednik odbora je v uvodu ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni vsi člani odbora
in da lahko prične z delom. Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.
K1. Določitev dnevnega reda
Sklicatelj je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom
za sejo odbora. Ugotovljeno je bilo, da je na dnevni red potrebno uvrstiti še potrditev
zapisnika zadnje seje odbora zato je bil dnevni red s to točko dopolnjen, ostale točke
dnevnega reda pa se preštevilčijo tako, da se dopolnjeni dnevni red glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Določitev dnevnega reda
Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
Izvolitev podpredsednika nadzornega odbora
Obravnava predloga Načrta dela NO za leto 2015
Sprejem sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2014
Razno
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Z dopolnjenim dnevnim redom so se člani odbora strinjali in ga soglasno potrdili s 5 (petimi)
glasovi ZA.
K2. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
Člani odbora so prejeli zapisnik 1. seje odbora z dne 08.12.2014, na katerega niso podali
pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje. Zapisnik je bil soglasno potrjen s 5
(petimi) glasovi ZA.
K3. Izvolitev podpredsednika odbora
Predsednik odbora, Jože Muhič je pojasnil, da Poslovnik nadzornega odbora Občine Mirna
Peč (Uradni list RS, št. 93/2007) določa, da nadzorni odbor zastopa in predstavlja
predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani nadzornega odbora na svoji prvi seji. Na prvi seji je bil izvoljen le
predsednik zato je potrebno opraviti še izvolitev namestnika predsednika oziroma
podpredsednika odbora.
Za podpredsednico nadzornega odbora je predlagal članico Sašo Štravs Smolič, ki dobro
pozna delovanje lokalne samouprave in je že več let članica nadzornega odbora.
Z predlogom so se strinjali tudi ostali člani odbora, soglasje pa je je po krajši razpravi o delu
podpredsednika podala tudi predlagana kandidatka. Predsednik odbora je v nadaljevanju
predlagal potrditev izvolitve predlagane kandidatke.
S 4 (štirimi) glasova ZA so člani odbora za podpredsednico nadzornega odbora v
mandatu 2014-2018 soglasno izvolili Sašo Štravs Smolič.
K4. Obravnava predloga Načrta dela NO za leto 2015
Predsednik odbora je pojasnil, da nadzorni odbor v skladu z 41. členom Statuta občine ter
12. in 13. členom Poslovnika NO določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program
in predlog finančnega načrta in ju v mesecu decembru koledarskega leta (praviloma) predloži
županu. Glede na volilno leto 2014 in glede na to, da je proračun občine za leto 2015 že
sprejet je predlog Načrta dela v obravnavo dan na prvo možno sejo nadzornega odbora in je
vrednostno usklajen s sprejetim proračunov za leto 2015.
Predlog Načrta dela NO za leto 2015 predvideva en skupinski in pet individualnih posamičnih
nadzorov.
Program dela vsebuje predlog razdelitve delovnih področij članov, predlog izvedbe sej v tem
proračunskem letu (glede na predlagane nadzore) in tudi predlog finančnega načrta, ki je
usklajen s sprejetim proračunom za leto 2015 in zagotovljenimi sredstvi v proračunu za delo
NO v skladu s predlaganim programom dela.
Glede skupinskih nadzorov so se člani odbora strinjali, da se v letu 2015 opravi en skupinski
nadzor, in sicer nadzor zaključnega računa občine za leto 2014.
Predsednik odbora Jože Muhič je člane odbora nato pozval, da podajo svoje predloge
izvedbe nadzorov v letu 2015.
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Za individualne nadzore so člani odbora predlagali sledeče posamične nadzore:
1. Jože Muhič, predsednik NO pa je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2015
izbral nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz
področja proračunske porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni
podprogram 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, podprogram11029004
Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postavka 11006 Sofinanciranje
programov v kmet.-ukrepi za stabilizacijo trga.
Predmet nadzora je nadzornik Muhič utemeljil s tem, da je bilo v letu 2014 iz proračunske
postavke 11006 Sofinanciranje programov v kmetijstvu - ukrepi za stabilizacijo trga planiranih
40.000 evrov, porabljenih pa 8.809,31 evrov.
V glavnem podprogramu 1102 predstavlja proračunska postavka 11006 Sofinanciranje
programov v kmet.- ukrepi za stabilizacijo trga največji delež porabe sredstev.
Ker je področje kmetijstva in živilstva zelo pomembno za našo občino, so ukrepi za
stabilizacijo trga zelo pomembni, zato je smiselno preveriti to področje z vidika smotrnosti
porabe proračunskih sredstev v letu 2014.
2. Saša Štravs Smolič, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2015
izbrala 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
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov, proračunska postavka 04005
Prireditve ob občinskem prazniku.
Predmet nadzora je nadzornica utemeljila s tem, da poraba na tej postavki do sedaj še ni bila
pregledana in je zato smiselno preveriti postopke za dodelitev sredstev tudi na tej postavki:
vsebino, načine in smotrnost porabe predmetnih proračunskih sredstev.
Gre za financiranje prireditev v okviru praznika Občine Mirna Peč. Občina vsako leto
financira prireditve in dogodke ob Občinskem prazniku, ki jih je približno dvajset. V preteklem
letu je bilo v ta namen zagotovljenih 12.650 evrov, porabljenih pa 10.791,84 evrov.
3. Renata Progar Zupan, članica NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2015
izbrala nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz
področja proračunske porabe 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije,
glavni podprogram 1302 Cestni promet in infrastruktura, podprogram 13029006
Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest, proračunska postavka 13034
Sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno Peč.
V preteklem letu se je zaključilo sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno Peč v
deležu, ki ga zagotavlja lokalna skupnost (javna razsvetljava, hodniki za pešce).
Ker gre za visoka proračunska sredstva, skupaj je sofinanciranje znašalo 342.339 evrov, v
letu 2014 pa je bilo v ta namen porabljenih 148.823 evrov nadzornica meni, da je smiselno
preveriti zakonitost in smotrnost porabe teh proračunskih sredstev v letu 2014.
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4. Gregor Rus, član NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2015 izbral nadzor
nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 iz področja
proračunske porabe 22 – Servisiranje javnega dolga, glavni podprogram 2201
Servisiranje javnega dolga, podprogram 22019001 Obveznosti iz naslova
financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
Občina Mirna Peč ima najet dolgoročni kredit iz leta 2011 in 2012 za investicijo novogradnje
osnovne šole in vrtca, v letu 2014 pa je bil najet tudi kratkoročni likvidnostni kredit.
Predmet nadzora je nadzornik utemeljil s tem, da je smiselno preveriti odplačevanje prejetih
kreditov oziroma zakonitost in smotrnost porabe teh proračunskih sredstev v letu 2014, saj
se je odplačevanje dolgoročnega kredita glede na 2- letni moratorij šele dobro začenja.
5. Gregor Kovačič, član NO je za izvedbo individualnega nadzora v letu 2015 izbral
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.
Gre za financiranje stroškov izvršb in stroškov drugih sodnih postopkov in pravnega
zastopanja za občinsko premoženje. V preteklem letu je bilo v ta namen zagotovljenih
11.000 evrov, porabljenih pa 3.713,95 evrov.
Predmet nadzora je nadzornik utemeljil s tem, da to področje porabe še ni bilo predmet
nadzora s strani nadzornega odbora, zato je smiselno preveriti vsebino, načine in smotrnost
porabe predmetnih proračunskih sredstev.
Predsednik odbora je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog Načrta dela NO za leto 2015
dopolnjen s predlaganim individualnimi nadzori. Predlagan Načrt dela NO za leto 2015 z
navedenimi dopolnitvami je bil soglasno potrjen s 5 (petimi) glasovi ZA od 5 (petih)
prisotnih članov.
Predsednik odbora Jože Muhič je članom odbora še pojasnil način izvedbe individualnega
nadzora, kot so se izvajali do sedaj in predlagal, da terminske plane izvedbe individualnih
nadzorov dogovorijo na aprilski seji odbora, kjer se bodo sprejemali tudi posamični sklepi o
izvedbi individualnih nadzorov. S predlaganim so se strinjali tudi ostali člani odbora.
Čistopis dopolnjenega Načrta dela Nadzornega odbora za leto 2015 tajnica vsem članom
odbora pošlje po elektronski pošti v potrditev, nato se sprejeti Načrt dela NO 2015 posreduje
županu ter se ga objavi na spletni strani občine (rubrika: nadzorni odbor).
K5. Sprejem sklepa o nadzoru zaključnega računa za leto 2014
Člani odbora so obravnavali tudi predlog sklepa o nadzoru zaključnega računa občine Mirna
Peč za leto 2014, ki ga bo nadzorni odbor opravil aprila 2015, na svoji 3. 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.
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K6. Razno
Člani odbora dogovorili, da bo naslednja seja odbora v aprila 2015, ko bo opravljen tudi
nadzor zaključnega računa za leto 2014.
Saša Štravs Smolič je opozorila, da je nepregledno levo priključevanje na LC za Mirno Peč iz
parkirišča nove trgovine KZ Trebnje: tudi ostali člani ugotavljajo enako zato občinski upravi
predlagajo, da se čim prej postavite ogledalo.
Saša Štravs Smolič in Gregor Rus sta opozorila še na slabo vidljivost na regionalni cesti
Novo mesto - Trebnje v krožišču za Mirno Peč (pod pokopališčem), kjer bi bilo smiselno
postaviti vsaj eno svetilko javne razsvetljave.
Gregor Rus je podal še svoje opažanje, da ne vidi smiselnosti postavitve dvojne ograje ob
prehodu za pešce za Češence le iz smeri nove osnovne šole, ne pa tudi iz nasprotne smeri,
kjer bi bilo potrebno prehod vsaj enako zavarovati, saj je po njegovem mnenju na tem mestu
nevarnost prehoda še večja.
Predstavnica občinske uprave Mira Barbo je zagotovila, da bo prejete pobude oz. vprašanja
posredovala sodelavcu, ki je pristojen za področje urejanja cestnega prometa.

Seja odbora je bila zaključena ob 20.45 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo
Tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.
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