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Številka: 011-02/2014-32 
Datum:   20.11.2015 
 
 

Predlog poročila o nadzoru 
 

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 kmetijstvu - ukrepi za stabilizacijo 

trga. 
 
 

 
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 in sicer 03. junija 2015 pri direktorici 
občinske uprave ga. Sonji Klemenc Križan s pričetkom ob 14. uri in 55. minut. 
 
 
Nadzornik: 
Jože Muhič, član nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) in predsednik NO 
 
 
Pravne podlage: 

1. Zakon o javnih financah  
2. Zakon o lokalni samoupravi z vsemi dopolnitvami  
3. Zakon o financiranju občin  
4. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna 

Peč za programsko obdobje 2007-2013  
5. Statut občine Mirna Peč  s spremembami in dopolnitvami, Ur.l.  40/2010 od 21.5.2010 

7. člen, ki ureja nadzorovano področje in vsi odloki vezani na to področje  
6. Odlok o proračunu občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/2012) 
7. Odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Mirna Peč za leto 

2014 (Uradni list RS, št. 105/2012, 74/2013, 13/2014 in 45/2014)  
8. Zaključni račun proračuna občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 30/2015) 
9. Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč, Ur.l. 93/2007  
10. Program dela NO za leto 2015  
11. Sklep NO o izvedbi individualnega nadzora z dne 21.04.2015 
12. Ostali zakonski akti, ki urejajo nadzorovano področje  
13. Javni razpis Občine Mirna Peč z dne 14.1.2014 (v nadaljevanju Javni razpis) 
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE: 
 
V skladu z zakonodajo, ki tudi navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Sonja Klemenc 
Križan predstavila celotni postopek dela.  
 
 
VIRI FINANCIRANJA: 
 
Skladno s proračunom za leto 2014, rebalansi proračuna in zaključnega računa proračuna 
občine Mirna Peč za leto 2014 so bila v letu 2014 od planiranih  40.000,00 evra porabljena 
za nadzorovano področje lastna proračunska sredstva v višini  8.809,31 evra, kar je tudi 
jasno razvidno iz pregledane dokumentacije.  
 
Občina Mirna Peč je v letu 2014 dodeljevala državne pomoči za skupinske izjeme  le na 
področju kmetijstva in sicer v skladu k izdanemu mnenju  Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Mirna Peč za programsko obdobje 
2007-2013.  
 
Predvidena letna vrednost sredstev v obdobju 2007-2013 znaša 50.000 EUR, za leto 2014 je 
bilo v proračunu Občine Mirna Peč namenjenih 40.000,00 EUR, dejansko izplačanih v letu 
2014 8.809,31 EUR in v letu 2015 (v januarju 2015) preostali del po zahtevkih v višini 
18.718,14 EUR. Ostali del sredstev v višini 12.472,55 ni bil dodeljen, ker vlagatelji niso 
zaključili investicije oziroma dostavili zahtevkov za izplačilo do 31.12.2014. Zahtevki iz leta 
2014 so bila zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2014 izplačana do konca februarja 2015.  
 
Navedena sredstva so bila izplačana v skladu z veljavnimi pravnimi podlagami za 
dodeljevanje sredstev  v Občini Mirna Peč. 
 
Višina državnih pomoči dodeljenih po skupinskih izjemah za kmetijstvo občine Mirna Peč za  
leto 2014 je 20.496,99 EUR. 
 
Ostala sredstva iz letne kvote izplačanih sredstev pa so ostali ukrepi občine in sicer 
Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij v višini 250,00 EUR dopolnilne dejavnosti v višini 
3.281,07 EUR in ukrep v investicije za opravljanje storitev in trženje proizvodov v višini 
3.499,44 EUR. 
 
To je jasno  navedeno  tudi v zaključnem računu proračuna občine Mirna Peč za leto 2014 in 
sicer iz področja proračunske porabe 11 - Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni 
podprogram 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,  podprogram 11029004 Ukrepi za 
stabilizacijo trga, proračunska postavka 11006 Sofinanciranje programov v kmet. - ukrepi 
za stabilizacijo trga:  
 

- Proračun:  40.000,00 evrov,  
- realizacija 1-12/2014: 8.809,31 evra,  
- ostala poplačila v letu 2015 v višini 18.718,14 EUR. 
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OBRAZLOŽITEV NAMENA  SOFINANCIRANJA PROGRAMOV V KMETIJSTVU IN  OPIS     
POSTOPKA PRI SOFINANCIRANJU PROGRAMOV  
 
 

1. OBRAZLOŽITEV NAMENA SERVISIRANJA JAVNEGA DOLGA 
 
sofinanciranje programov v kmetijstvu - ukrepi za stabilizacijo trga. 
 Sredstva so bila odobrena posameznim interesentom skladno z občinskimi akti, ki urejajo to 
področje oz. v skladu z veljavno zakonodajo. Vrednost razdeljenih sredstev ne presega v 
proračunu navedene višine denarja planiranega  v proračunu za leto 2014 po vseh izvršenih 
rebalansih. 
Ker  je v občini Mirna Peč kmetijstvo zelo pomembna panoga, je sofinanciranje programov v 
kmetijstvu – ukrepi za stabilizacijo trga – zelo pomembno. 
 
 

2. POSTOPEK DELA PRI ODOBRAVANJU SREDSTEV PROSILCEM  
 

Občina je v skladu z postopki, ki urejajo to področje, izvršila 14.1.2014 javni  razpis na 
občinski internetni strani in o tem tudi poslala obvestila občanom po običajni poti, ki se koristi 
v takšnih primerih. 
 
Na razpis  se je odzvalo 48 prosilcev na ukrep 1 ter 12 prosilcev za ukrepe 2, 4 in 7.  
 
Komisija je po postopku odprla vse pravočasno prispele prošnje v skupni vrednosti  
503.146,64 evrov za namen UKREP-a 1 – nakup kmetijske mehanizacije, ostali ukrepi so 
namenjeni podpori za dopolnilne dejavnosti, obnovo kmetijskih objektov s statusom kulturne 
dediščine ter podpori plačila zavarovalnih premij v kmetijstvu ter štipendiranje oz. enkratna 
nagrada dijakom in študentom, kot bodočim prevzemnikov kmetij.  
 
Od prispelih 48 vlog na  ukrep 1, so bile zaradi prepozne dospelosti in nepopolnosti ter 
presežene dovoljene kvote vrednosti naložbe v ukrep 1 (50.000,00 EUR ) izločene 4 vloge v 
skladu z razpisnim pogojem. 
 
Prosilci so bili o tem obveščeni. 
 
Glede na to, da je bilo vrednostno  47 popolnih prošenj v višini 503.146,64 evrov, je komisija 
po kriterijih iz  postopka, ki ureja to področje, odobrila posameznim prosilcev dovoljeno višino 
sredstev glede na višino sredstev  v proračunski postavki. 
 
 

3. OBVEŠČANJE MINISTRSTVA ZA FINANCE 
 
Skladno s Pravilnikom o pošiljanju podatkov Ministrstvu za finance o stanju in spremembah 
odobrenih sredstev v ta namen, je občina Mirna Peč ažurno tekoče obveščala  Ministrstvo za 
finance. 
 
Podatki se vnašajo v program, ko so finančne transakcije podpisane s strani župana in 
potem tudi izvršene.  
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4. IZPLAČILO SREDSTEV PROSILCEM ZA SOFINANCIRANJE TEGA PROGRAMA  

 
Konkretno vodenja postopka izplačila sredstev za sofinanciranje je bilo preverjeno z 
izplačilom sredstev prosilcu, ki je zadnji prejel odobrena sredstva iz te proračunske postavke. 
Ugotovljeno je bilo, da je bil postopek spoštovan. 
 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 
 
Nadzornik ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna občine Mirna Peč v letu 2014 za 
nadzorovano področje pravilno, saj izkazuje podatke o dejansko realiziranem proračunu. 
Nadzornik ni ugotovil takšnih nepravilnosti, ki bi kazale na nesmotrnost porabe oz. bi bile v 
nasprotju z zakonodajo, ki ureja to področje. 

 
PRIPOROČILA: 
 
Ga. Sonja Klemenc Križan vodi tudi to področje dela zelo pregledno in učinkovito, kar je zelo 
pohvalno. 
 
Glede na velik interes prosilcev in pomembnosti kmetijske dejavnosti za občino Mirna Peč, bi 
bilo smiselno namenjati še več sredstev za sofinanciranje programov v kmetijstvu - ukrepi za 
stabilizacijo trga s tem, da morajo obvezno delovati tudi ustrezni kontrolni mehanizmi zaradi 
preprečitve prejemanja sredstev iz različnih virov za enak namen.  
 
Eden izmed takšnim kontrolnih mehanizmov je tudi obvezno obveščanje Ministrstva za 
finance o dodeljevanju sredstev prosilcem v  posameznih občinah, ker vodijo kontrolo 
dodeljenih različnih pomoči prosilcem, ki se ukvarjajo z kmetijsko dejavnostjo. 
 
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. 
 
 
Jože Muhič, l.r.            Jože Muhič, l.r. 
Nadzornik                                                                                      Predsednik NO 
 
 
 
V vednost: 

� Nadzorovana oseba 
� Arhiv NO 


