OBČINA MIRNA PEČ
Nadzorni odbor

Številka: 011-04/2016-122
Datum: 22.12.2017

Predlog poročila o nadzoru
Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu
2016 iz področja proračunske porabe 18 – Kultura, šport in
nevladne organizacije, glavni podprogram 1805 Šport in
prostočasne dejavnosti, podprogram 18059001 Programi športa.
Nadzorovana oseba:
Občina Mirna Peč, kot pravna oseba, ki jo predstavlja in zastopa župan Andrej Kastelic.
Čas nadzora:
Nadzor je bil izveden v času med 5. 12. 2017 in 19. 12. 2017, in sicer je Nataša Rupnik
omogočila vpogled v relevantno dokumentacijo in zagotovila ustrezna pojasnila.
Dokumentacija je bila nadzorniku posredovana po elektronski pošti, predstavitev porabe
sredstev pa je bila podana v pisni obliki in v telefonskem pogovoru dne 5. 12. 2017.
Nadzornik:
Gregor Kovačič, član nadzornega odbora (v nadaljevanju NO).
Pravna podlaga:
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 zakonodajo, ki je navedena zgoraj (Pravna podlaga), je ga. Nataša Rupnik
predstavila postopek dela in podrobnejši opis namenov, za katere so bila porabljena
sredstva.
Nadzornik je pregledal objavljene javne razpise, sklepe o dodelitvi sredstev, pogodbo med
Zavodom Novo mesto in Občino Mirna Peč in posamezne vloge porabnikov za dodelitev
sredstev.
Ga. Nataša Rupnik je pojasnila, da ima Občina Mirna Peč sredstva za sofinanciranje
programov športa zagotovljena na naslednjih postavkah:
1. 18016: program sofinanciranja Agencije za šport Novo mesto, v okviru katerega se
sofinancirajo tekmovanja osnovnih šol na področju športa. Tekmovanja za vse šole v
regiji organizira Agencija za šport Novo mesto, potekajo pa na različnih šolah v regiji.
Program se financira preko direktne letne pogodbe, in sicer je strošek določen glede
na število tekmovanj, na katera se prijavi Osnovna šola Toneta Pavčka.
Zaradi izvajanja nekaterih velikih investicij so se plačila določenih računov prenašala
prihodnje leto, zato je bil v letu 2016 plačan tako račun iz leta 2015 kot račun iz leta
2016.
2. 18017: programi rekreativnega ter kakovostnega in vrhunskega športa. Gre za
programe rekreacije (redna rekreativna vadba, rekreativna tekmovanja) ter tudi za
programe kakovostnega in vrhunskega športa (športna tekmovanja in športne
nagrade). Programe se izbere na podlagi javnega razpisa. Gre predvsem za
programe redne rekreacije občanov, ki se izvajajo v šolski telovadnici oz športni
dvorani.
V okviru programov kakovostnega in vrhunskega tekmovanja pa PGD Jablan s KK
Adria Mobil vsako leto organizira Kolesarsko dirko za Pokal Občine Mirna Peč, ki se
je udeležijo registrirani kolesarji slovenskih klubov različnih kategorij. Poleg le tega pa
ima občina program športnih nagrad, v okviru katerega se finančno pomaga uspešnih
mirnopeškim športnikom.
Ga. Nataša Rupnik je pojasnila, da je bil na postavko napačno knjižen strošek za
organizacijo državnega kolesarskega prvenstva, ki je 28. 6. 2015 potekal v okviru
praznovanja občinskega praznika. Strošek se bi moral knjižiti na postavko občinski
praznik, na kateri se povračajo stroški posameznih prireditev preko zahtevka društva.
Zaradi velikih investicij so se plačila določenih računov prenašala v prihodnje leto,
zato je bil v letu 2016 plačan del sredstev za program športa ŠRD Mirna Peč za leto
2014 (700 EUR), glavnina sredstev programov športa za leto 2015 ter del sredstev za
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program športa 2016 (športna nagrad za Eršte v bruto višini bruto 800 EUR, program
kolesarske dirke za pokal Občine Mirna Peč v višini 1.500 EUR).
3. 18019: financiranje urejanja in obnove vaških igrišč: na postavki se financira obnova
vaških igrišč. V letu 2016 je bilo izvedeno nakazilo za program ureditve igrišča iz leta
2015 višini 3.130 EUR. Sredstva se razdelijo preko javnega razpisa. Na razpis se je
prijavilo le društvo PGD Hmeljčič za ureditev igrišča v Hmeljčiču.
Ga. Nataša Rupnik je pojasnila, da je bil na postavki pomotoma knjižen tudi strošek
sofinanciranja športne dejavnosti PGD Globodol v višini 290 EUR. Le ta bi moral biti
knjižen na postavki 18017.

VIRI FINANCIRANJA
Predmet individualnega nadzora so bila proračunska sredstva Občine Mirna Peč za leto
2016 na proračunski postavki 1805 Šport in prostočasne aktivnosti; ugotovljena je bila
pravilnost porabe teh sredstev.

SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE:
Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2016 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: /

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
Nadzornik, član NO

Jože Muhič, l.r.
Predsednik NO

V vednost:
 Nadzorovana oseba
 Arhiv NO
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