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Številka: 011-2/2014-80 
Datum: 22.12.2016 
 
 

Predlog poročila o nadzoru 
 

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Občine Mirna Peč v letu 
2015 iz področja proračunske porabe 07 – Obramba in ukrepi ob 

izrednih razmerah, glavni podprogram 0703 Varstvo pred naravnim 
in drugimi nesrečami,  podprogram 07039002 Delovanje sistema za 

zaščito, reševanje in pomoč, proračunska postavka 07004 
Dejavnost gasilskih društev. 

 
 

 
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 29. junij 2016 ob 16.00 uri.  

 

 

Nadzornica: 

Renata Progar Zupan, 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 2015 (Uradni list RS, št. 94/2014) 

7. Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Mirna Peč za leto 

2015 (Uradni list RS, št. 75/2015)  

8. Zaključni račun proračuna občine Mirna Peč za leto 2015 (Uradni list RS, št. 30/2016) 

9. Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 93/2007) 

10. Program dela NO za leto 2016  

11. Sklep NO o izvedbi individualnega nadzora z dne 19.04.2016 

12. Ostali zakonski akti, ki urejajo nadzorovano področje  
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE: 

 
V skladu z občinskimi akti in zakonodajo, navedena v alineji Pravne podlage, ga. Nataša 
Rupnik predstavila celotni postopek dela. 
 
Med Občino Mirna Peč, Gasilsko zvezo Novo mesto in prostovoljnimi gasilskimi društvi, ki 
delujejo na področju Mirne Peči (PGD Mirna Peč, PGD Globodol, PGD Hmeljčič in PGD 
Jablan) je bila sklenjena pogodba o opravljanju javne gasilske službe. S pogodbo stranke 
urejajo izvajanje vsebine javne gasilske službe, organizacijo le te, višino in namen sredstev 
za opravljanje javne gasilske službe, način nadzora nad porabo sredstev ter nadzora na 
izvajanje javne gasilske službe. 
Višina sredstev za izvajanje nalog gasilskih društev se vsako leto določi z Aneksom k 
osnovni pogodbi. V primeru izvajanj večjih intervencij v okviru javne gasilske službe, se lahko 
dodelijo dodatna finančna sredstva kot stroški intervencij. 
 
V februarju leta 2015 je bil sklenjen Aneks in so bila predvidena naslednja sredstva: 

1. za redne stroške javne gasilske službe - 8.086,58 eur, 
2. za ostale dejavnosti društev  - 3.162,00 eur. 

 
Z aneksom je bilo dogovorjeno, da bo sredstva občina nakazala do konca leta 2015 oz. do 
30. 06. 2016.  
 
 
 
VIRI FINANCIRANJA 

 
Ker so predmet tega individualnega nadzora Proračunska sredstva Običine Mirna Peč za 
leto 2015, se ugotavlja pravilnost porabe teh sredstev. 
 
V letu 2015 je občina najprej poravnala svoje obveznosti, ki jih je imela še iz preteklega leta 
(v skladu s sklenjenim aneksom iz leta 2014), potem pa je poravnavala svoje obveznosti iz 
tekočega leta. Del obveznosti je poravnala še v letu 2016 (do konca junija). 
 
Iz pregledane dokumentacije in po dopisovanju z ga. Klobučar so bila do konca junija 2016 
poravnana vse obveznosti do gasilskih društev.   
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SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 

 
Nadzornica ugotavlja, da je bilo sofinanciranje gasilskih društev občine Mirna peč izveden v 
skladu s planom/sredstvi s katerimi je občina razpolagala. Nadzornica ni ugotovila nobenih 
nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. Proračunska sredstva so bila porabljena 
pravilno. 

 
 
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. 

 
 
Renata Progar Zupan, l.r          Jože Muhič, l.r. 
Nadzornica, članica NO                                                                          Predsednik NO 
 
 
 
V vednost: 

� Nadzorovana oseba 
� Arhiv NO 


