OBČINA MIRNA PEČ
Nadzorni odbor

Številka: 011-2/2014-120
Datum : 22.12.2017

Predlog poročila o nadzoru
Nadzor porabe sredstev Občine Mirna Peč za leto 2016 iz področja
proračunske porabe 01- Politični sistem Glavni program 0101
Politični sistem, podprogram 01019001 Dejavnost občinskega
sveta, proračunska postavka 01003 Stroški odborov in komisij.
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 11. decembra 2017 ob 14.40. 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 2015 in 2016 (ZIPRS1516)
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 2016 (Uradni list RS, št. 98/2014)
7. Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Mirna Peč za leto
2016 (Uradni list RS, št. 75/2015, 26/2016,67/2016)
8. Zaključni račun proračuna občine Mirna Peč za leto 2016 (Uradni list RS, št. 20/2017)
9. Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 93/2007)
10. Program dela NO za leto 2017
11. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Mirna Peč,
Ur. list RS 75/15
12. Sklep NO št. 011-02/2014-98 z dne 11.04.2017 o izvedbi individualnega nadzora za
leto 2016
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE:
V skladu z občinskimi akti in zakonodajo, navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Mojca
Klobučar predstavila postopek dela.
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč in Zakona o javnih financah je bilo na
proračunski postavki 01003 Stroški odborov in komisij glede na proračun 2016 namenjeno
11.152,00 EUR. Z drugim rebalansom in prerazporeditvami proračuna 2016 se je postavka
znižala na 8.652,00 EUR. Na koncu leta zaključni račun proračuna kaže, da planirana
sredstva niso bila v celoti porabljena oz. da plan ni bil v celoti realiziran. Realiziranih je bilo
8.595,40 EUR.
Pregledala sem:
konto: 402000 – Pisarniški material in storitve. Glede na pregledane stroške po
stroškovnih mestih je bil znesek v višini 218,01 EUR porabljen za nakup tonerjev in znesek v
višini 157,99 EUR za pisarniški material. Skupaj na kontu 376,00 EUR.
konto: 402206 – Poštnina in kurirske storitve. Znesek se je skozi celo leto razdelil
glede na sklicevanje odborov in komisij in sicer na storitve v aprilu 2016 v višini 260,71 EUR
in storitve oktober 2016 v višini 100,00 EUR.
Konto: 402905 – Sejnine in pripadajoča povračila stroškov. Znesek v višini 7.184,70
EUR je bil izplačan članom odborov in komisij. Od tega je bil del zneska v višini 1.028,43
EUR nakazan na podlagi podpisane izjave v dobrodelne namene za Zalo.
konto: 402999 – Drugi operativni odhodki. Izdatek na tem kontu v višini 673,99 EUR
je namenjen plačilu prispevkov ZPIS-a in ZZZS-a.

VIRI FINANCIRANJA
Proračun Občine Mirna Peč za leto 2016, proračunska postavka 01003 Stroški odborov in
komisij.

SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE:
Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč na predmetni
proračunski postavki v letu 2016 pravilno in v skladu s sprejetimi pravili. Nadzornica ni
ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so
bila porabljena pravilno oz. izplačila nadomestil nakazana na podlagi dejanske prisotnosti
članov odborov in komisij, kar je iz pregledane dokumentacije jasno razvidno.
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PRIPOROČILA:
Tudi v prihodnje naj se stroški za delo občinskih odborov in komisij okvirno izračunajo na
podlagi predlaganega števila odborov in komisij na letni ravni.

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
Nadzornica, članica NO

Jože Muhič, l.r.
Predsednik NO

V vednost:
 Nadzorovana oseba
 Arhiv NO
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