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ZAPISNIK
1. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,
ki je bila v ponedeljek, 8. decembra 2014, 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: Andrej Kastelic, župan, Sonja Klemenc Križan,
direktorica občinske uprave, Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun in finance.
Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.
Člani odbora so kot priloge prejeli: predlog proračuna občine za leti 2015 in 2016, Poslovnik
o delu Nadzornega odbora, Statut občine in Poslovnik Občinskega sveta občine.

PREDLAGANI DNEVNI RED:
1. Določitev dnevnega reda
2. Izvolitev predsednika nadzornega odbora
3. Obravnava predloga odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016
4. Razno
Prvo sejo odbora je sklical župan in jo vodil do izvolitve predsednika NO, v nadaljevanju sejo
vodi njen predsednik.
Ugotovitev sklepčnosti
Sklicatelj je v uvodu ugotovil, da je odbor sklepčen, saj so prisotni vsi novoimenovani 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.
Na predlagani dnevni red člani odbora niso imeli pripomb, zato so ga soglasno potrdili s 5
(petimi) glasovi ZA.
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K2. Izvolitev predsednika odbora
Prisotni člani so se uvodoma med sabo najprej malo spoznali glede dosedanjega dela in pri
tem ugotovili, da ima dolgoletne izkušnje z delom v nadzornem odboru in z delovanjem
občine g. Jože Muhič, ki je bil predsednik ali podpredsednik NO v preteklih mandatih.
Člani odbora so v nadaljevanju za predsednika nadzornega odbora predlagali Jožeta
Muhiča in ga soglasno potrdili.
Novo izvoljeni predsednik, g. Jože Muhič se je za izkazano zaupanje zahvalil in nadaljeval z
vodenjem seje. Ugotovil je, da je potrebno določiti tudi tajnika odbora in pri tem predlagal, da
glede na dosedanje dobre izkušnje tajnica odbora ostane Vladimira Fabjan Barbo, ki je
bila tudi predlog župana. Predlog so vsi člani NO z veseljem sprejeli, kar pomeni, da nihče
od prisotnih ni bil proti. Na novo izvoljeni predsednik NO za novo mandatno obdobje se je ga.
Miri Fabjan Barbo zahvalil za zelo učinkovito delo v preteklem mandatu z zeljo po prav tako
uspešnem skupnem delu v tem mandatu.
Glede na sprejeti sklep je bil za predsednika nadzornega odbora v mandatu 2014-2018
izvoljen Jože Muhič.
Jože Muhič je glede na dosedanje delo še predlagal, da si člani odbora razdelijo delovna
področja nadzora proračunske porabe, ki ga bodo pokrivali v tem mandatnem obdobju.
Glede na klasifikacijo bo predsednik pripravil predlog razdelitve področij do naslednje seje
odbora, ki bo nato vključena v načrt dela za leto 2015.
K3. Obravnava predloga odloka o proračuna Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016
Župan je predstavil strateške usmeritve razvoja Občine Mirna Peč, največje investicije v tem
mandatu ter še posebej cilje na investicijskem področju, ki so vključeni v načrt razvojnih
programov občine do leta 2020. Natančneje je predstavil politiko razvoja na posameznih
področjih delovanja občine.
Proračun občine je eden od ključnih dokumentov občine, predlagano je sprejetje proračunov
za dve leti, saj je na ta način lažje realizirati večletne investicije. Popravke proračunov, ki
bodo v času izvajanja le teh morebiti potrebni, bomo uredili z rebalansi. Prihodki in odhodki
so uravnoteženi, v dokumenta je vključeno veliko investicij, tudi aktivnosti, ki se še izvajajo.
Proračuna sta realno zastavljena, pri čemer je bilo upoštevano tudi predvideno znižanje
prihodkov s strani države. Višina proračunov je nekaj več kot 3 milijone evrov. V prvi polovici
leta 2015 je primarni cilj poravnava obveznosti iz tekočega leta, t.j. leta 2014, investicije pa bi
naj v glavnem počakale na drugo polovico naslednjega leta. V 2016 je predvideno
nadaljevanje investicij, pri čemer sta največji večletni planirani investiciji: izgradnja športne
dvorane pri OŠ Toneta Pavčka in izgradnja Suhokranjskega vodovoda. Plačilni tok gradnje
športne dvorane je prilagojen ministrstvu in bo premaknjen v leto 2016 (2017, 2018).
Vrednost investicije je ocenjena na 1,1 mio EUR; pričakovano sofinanciranje države je
400.000,00 EUR. Plačilni tok za suhokranjski vodovod, katerega vrednost za našo občino
znaša 4,35 mio EUR pa je predviden v letih od 2015 do 2020. Občina si bo pri obeh
investicijah DDV občina poračunavala in si s tem znižala stroške.
Župan je svojo obrazložitev zaključil z omembo potrebnih nadaljnjih naporov za pridobivanje
dodatnih prihodkov v proračun občine in z omembo javne uprave, ki je vsem zainteresiranim
na voljo za dodatno tolmačenje vsebin predlogov proračuna.
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Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun in finance je v nadaljevanju pojasnila, da je bil
predlog proračuna Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016 sprejet v prvi obravnavi, trenutno
pa je dan v javno razpravo proračuna. Javna razprava proračuna bo trajala od 25. novembra
do vključno 10. decembra, v tem času pa bo opravljena javna razprava predloga proračuna
na vseh delovnih telesih občinskega sveta. V času javne razprave je predlog proračuna
objavljen na spletnih straneh Občine Mirna Peč in na oglasni deski občine, dostopen pa je
tudi v prostorih Občine Mirna Peč. Vkolikor bodo na predlog podane pripombe in dopolnitve,
se mora župan do njih opredeliti v roku 15 dni od javne razprave in pripraviti tako dopolnjen
predlog za 2. obravnavo oz. na pripombe odgovoriti.
Vladimira Fabjan Barbo je natančneje pojasnila izhodišča za pripravo proračuna, sestavo
celotnega proračuna, vsebino odloka in največje investicije v naslednjih dveh letih ter vire
financiranja. Predstavila je tri glavne dele proračunov: splošni, posebni del in načrt razvojnih
programov in jih na kratko predstavila. V splošnem delu so prikazani planirani prihodki, kot
npr.: dohodnina, davčni prihodki (davek na nepremičnine, nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča, ipd.), prihodki od najemnin infrastrukture (CeROD, Komunala Novo
mesto), komunalni prispevki (v 2015 planirani tudi kot akontacije in posledično v enakem
obsegu vneseni med odhodke), ostali prihodki (npr. vlaganja občanov v infrastrukturo),
kapitalski prihodki (prodaja zemljišč občine,…) in transferni prihodki (prihodki od države,
sredstva EU, socialnih skladov). Odhodki so razdeljeni na proračunske porabnike, programe
in podprograme in najpomembneje: na posamezne proračunske postavke.
Predlog proračuna je pripravljen na predvideno 6% znižanje povprečnine, katerega znižanje
je napovedala vlada RS in črtanje sredstev za sofinanciranje investicij po 23. člena ZFO, kar
skupaj pomeni za 160.000 EUR nižje prihodke iz tega naslova (v primerjavi s preteklim
letom). V skladu s priporočilom vlade RS se bo evidenca NUSZ uskladila z uradno evidenco
REN (cca 15% višji prihodek), o čemer so občani obveščeni preko spletnih strani občine in
občinskega glasila. V evidenci NUSZ so na novo vnešene tudi površine iz območja OPPN
Industrijska cona Dolenja vas.
Direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan je še dodala, da smo pri pripravi
proračuna prednostno upoštevali prenos obveznosti iz leta 2014 (cca. 600.000 €) in poplačilo
le teh v letu 2015. Upoštevali smo obveznosti iz naslova dolgoročnega zadolževanja in sledili
zmanjševanju tekočih odhodkov, predvideli smo tudi znižanje tekočih transferov. Pri
planiranju investicijskih odhodkov in transferov smo prednostno upoštevali nekatere že
planirane investicije v preteklih NRP (investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja
občinskih cest, izvedba pločnikov, parkirišč in javne razsvetljave Ivanja vas, ureditev trga
pred cerkvijo Sv. Kancijana, nadaljevanje izdelave OPN Mirna Peč, OPPN GC Dolenja vas,
poplačilo DDV državi pri prenosu infrastrukture v IC Dolenja vas, oskrba s pitno vodo Suhe
krajine (PG-1). Upoštevali smo tudi investicije v stanovanjsko cono Nad Postajo, Češenska
hosta in izdelava OPPN Pod Postajo, pod pogojem sofinanciranja potencialnih investitorjev
na prihodkovni strani proračuna. Pri načrtovanju odhodkov javnim zavodom in javnim
podjetjem smo upoštevali prejete plane: JP Komunala Novo mesto, JP CeROD, Knjižnica
Mirana Jarca, Razvojni center Novo mesto…
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Na koncu predstavitve predloga proračuna za leti 2015 in 2016 so člani odbora brez posebne
razprave soglasno, s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli naslednji s k l e p:
»Nadzorni odbor podpira predlog proračuna Občine Mirna Peč za leti 2015 in 2016 in
meni, da sta predlagana predloga proračunov primerna za nadaljnjo obravnavo na
občinskem svetu. Nadzorni odbor Občinskemu svetu predlaga, da nadaljuje s
postopkom njegovega sprejema, saj bo s tem omogočeno normalno delovanje občine
ter čimprejšnje izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v prihodnjih dveh
letih.«
K4. Razno
Pod točko razno so se člani odbora dogovorili, da bo naslednja seja odbora v januarju 2015,
ko bo obravnavan program dela NO za leto 2015 in sprejet sklep o nadzoru zaključnega
računa za leto 2014, ki naj bi se opravil v mesecu aprilu.
Seja odbora je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo
Tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.
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