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Številka: 032-0017/2017-27 
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Na osnovi 5. odstavka 42. in 47. člena Statuta Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 21/17. 08. 2011), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 33/16. 12. 2011), sprejetega Letnega programa dela za leto 2017 so 
nadzornice na 23. seji Nadzornega odbora Občine Mirna dne 07. 07. 2017 sprejele 

KONČNO POROČILO 
O NADZORU ODPRTIH TERJATEV IN ODPRTIH PRAVDNIH ZADEV 

OBČINE MIRNA V OBDOBJU 2012-2016 

A. NADZORNI ODBOR (v nadaljevanju: NO) 

A.1. Sestava 

i> Marija Sluga, predsednica 
Bojana Rebolj, članica 
Jožica Brajer, članica 

A.2. Poročevalka 

'.•= Bojana Rebolj, vodja nadzora 

B. UVOD  

Nadzorovani organ: 

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna 

Osnovni podatki o nadzorovanem organu 

Občina Mirna je bila novo ustanovljena leta 2011 in kot enovita organizacijska enota vključuje 
naslednja naselja: Brezovica, Cirnik, Debenec, Glinek, Gomila, Gorenja vas pri Mirni, Migolica, 
Migolska gora, Mirna, Praprotnica, Ravne, Sajenice, Selo pri Mirni, Selska gora, Stan, Stara 
gora, Ševnica, Škrjanče, Trbinc, Volčje njive, Zabrdje, Zagorica. 
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Organi občine so: 

Občinski svet, kot najvišji organ odločanja, šteje devet članov. Izvoljeni so po večinskem 
volilnem sistemu, 

župan, g. Dušan Skerbiš, ki predstavlja in zastopa občino, 
Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, vključuje tri nadzornice. 

V občinski upravi je zaposlenih sedem javnih uslužbencev, ki delujejo na delovnih področjih 
urejanja prostora in varstva okolja, cestne in komunalne infrastrukture, gospodarstva, 
gospodarske infrastrukture in investicij, družbenih dejavnosti, proračuna in javnih financ ter 
splošno pravnih in nepremičninskih zadev. Izvajajo tudi strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe. Občinsko upravo vodi direktorica ga. Tanja 
Šinkovec. 

Odgovorna oseba: g. Dušan Skerbiš, župan 

Kontaktni osebi: ga. Tanja Šinkovec, direktorica občinske uprave, in ga. Maja Anzelj 

B.3. Pravna podlaga: 

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 - ZJF-C, 114/06 - ZUE); 
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08-ZLS-
O, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJF0); 
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostroskega načrta za obvoznico 
Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert (Ur.l. RS, št. 87/2012); 
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč  za območje opremljanja »vodovod 
Zabrdje - Praprotnica« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2015); 
Statut Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/17.08.2011); 
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
33/16.12.2011); 
Letni program dela Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2016 (spletna stran 
Občine Mirna - Nadzorni odbor); 
Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 
23/09). 

B.4. Sklep o izvedbi nadzora: 

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 21. seji dne, 12. 05. 2017 sprejel sklep o izvedbi 
nadzora odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Mirna v obdobju 2012 - 2016. 

B.S. Namen in cilj nadzora: 

Namen in cilj nadzora je ugotoviti uspešnost izterjave in zaključkov pravdnih zadev iz naslova 
kratkoročnih in dolgoročnih terjatev do kupcev glede na zapadlost. 
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C. UGOTOVITVENI DEL: 

C.1. Dokumentacija 

Kontaktna oseba nadzorovanega organa - ga. Maja Anzelj je skladno s terminskim planom 
nadzora odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Mirna v obdobju 2012 - 2016 v 
ponedeljek, 22. 05. 2017, vodji nadzora po elektronski pošti posredovala naslednjo 
dokumentacijo: 

Stanje odprtih terjatev po posameznih letih, in sicer za leto 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 po bilancah stanja na dan 31.12. ter stanje odrtih terjatev za leto 2017 na dan 
30.04.2017, 

Kontne kartice dolžnikov za leto 2016 po bilanci stanja na dan 31.12. 

S strani direktorice ga. Tanje Šinkovec je bil vodji nadzora v sredo, 24. 05. 2017, poslan 
seznam odprtih pravdnih zadev, ki je bil s strani direktorice dopolnjen dne, 25. 05. 2017. 

Na podlagi dodatnega zaprosila vodje nadzora je bila vodji nadzora po elektronski pošti 
poslana še naslednja dokumentacija: 

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico 
Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert (Ur.l. RS, št. 87/12) ter dopis Občini 
Šentrupert št. 430-027/2012 z dne, 09. 12. 2014, 

Pogodba o upravljanju stanovanj v lasti Občine Mirne, št. 430-7/2015-2 z dne, 15. 06. 
2015, podpisana z izvajalcem Terca d.o.o., 

Pogodba o sofinanciranju izdelave pravnega mnenja v povezavi z uvedbo digitalnega 
radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju št. 375-
0001/2014-35 z dne, 18. 03. 2015, podpisana z Občino Ravne na Koroškem in 
zahtevek št. 15-55 z dne, 06. 05. 2015, 

Pogodba o izvajanju prevozov učencev OŠ Mirna v šolskem letu 2016/2017 št. 
430/34/2013-44 z dne, 29. 08. 2016, podpisana z izvajalcem Integral voznik d.o.o., 

Dogovor o financiranju stroškov prevoza osnovnošolskih otrok v šolskem letu 
2016/2017, št. 430-34/2013-47 z dne, 26. 09. 2016, podpisana z Občino Šentrupert, 

Najemna pogodba za del parcele 21/1, k.o. Mirna z dne, 27. 08. 2013, podpisana z 
najemnikom Kvadra mobil d.o.o., 

Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za avtodome po Sloveniji 
z dne, 04. 12. 2014, podpisana z Občino Radlje ob Dravi, aneks št. 1 k pogodbi o 
sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za avtodome po Sloveniji št. 613-
5/2014-9 z dne, 19. 06. 2015, aneks za leto 2016 k pogodbi o sodelovanju pri izvedbi 
projekta mreža postajališč  za avtodome po Sloveniji z dne, 11. 12. 2015 ter 
specifikacijo stroškov projekta mreža postajališča za avtodome po Sloveniji, 

Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališča za avtodome po 
Sloveniji z dne, 04. 12. 2014, podpisana z Občino Razkrižje ter specifikacija stroškov 
projekta 1. faza 1. del in 1. faza 2. del, 

Pogodba o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališča za avtodome po 
Sloveniji z dne, 04. 12. 2014, podpisana z Občino Benedikt in aneks št. 1 k pogodbi o 
sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališča za avtodome po Sloveniji ter 
specifikacija stroškov projekta 1. faza 2. del, 

Račun št. 13-0045 in pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in 
naprav za leto 2013, podpisana s Komunalo Trebnje d.o.o., 

Bruto bilance za leta 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016. 
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C.2. Obseg in vsebina nadzora 

Nadzor se je izvajal v naslednjem obsegu in vsebini: 

Stanje odprtih terjatev za leta 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 po bilanci stanja na 
dan 31. 12. ter za leto 2017 na dan 30. 04. 2017, 

Kontne kartice dolžnikov za leto 2016 po stanju na dan 31. 12. 2016 za naslednje 
podkonte: 

120000 Terjatve do kupcev v državi - ločeno po kupcih, 
120001 Terjatve do kupcev v državi - komunalni prispevek, 

-142000 Kratkoročne terjatve do posred. Uporab. Proračuna države, 
177000 Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke. 

Višina odpisanih zapadih terjatev v letih 2012, 2013, 2014, 2015 in 2016, 
Seznam odprtih pravdnih in izvršilnih zadev, 
Uspešnost izterjave dolgov do 30. 04. 2017, 
Primerljivost višine odprtih terjatev in vrednosti bilanc stanja po posameznih letih. 

Nadzor se ni izvajal za podskupino 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij 
(FURS, DDV-razlika med vstopnim in obrač. DDV; ZZZS - boleznine, nega), za kar Občina 
Mirna nima dovoljenega vpogleda terjatev po posameznih dolžnikih. 

C.2.1. Stanje odprtih terjatev za obdobje 2012 - 2016 po bilancah stanja na dan 31. 
12. in za leto 2017 na dan 30. 04. 

Stanje odprtih teriatev na dan 31. 12. 2012 

Občina Mirna je na dan 31. 12. 2012 izkazovala odprte terjatve na podkontu 120000 - 
Terjatve do kupcev v državi - ločeno po kupcih v višini 2.068,61 EUR. Zapadlih terjatev 

ni bilo. 
Na podkontu 120001 - Terjatve do kupcev v državi - komunalni prispevek je bilo po 

bruto bilanci na dan 31. 12 2012 odprtih, vendar ne zapadlih 92.806,13 EUR terjatev za 
komunalni prispevek. 
Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje je izkazana terjatev v višini 15.277,53 EUR. 

Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2012 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 
kontov 12, 14, 15 in 17) 123.856,84 EUR. 

Ugotovitve: 

Iz bruto bilance za leto 2012 izhaja, da je bilo odprtih 92.806,13 EUR terjatev za 
komunalni prispevek za Tomplast Mirna. 

Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje je izkazana terjatev v višini 15.277,53 EUR iz naslova najemnine za 

komunalno infrastrukturo. 
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Stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2013 

Občina Mirna je na dan 31. 12. 2013 izkazovala odprte terjatve na podkontu 120000 — 
Terjatve do kupcev v državi — ločeno po kupcih v višini 30.227,36 EUR, od tega zapadle 
terjatve v višini 27.039,29 EUR. 

Na podkontu 120001 kupcev v državi — Terjatve do kupcev v državi - komunalni 
prispevek je bilo po bruto bilanci na dan 31. 12 2013 odprtih, vendar ne zapadlih 16.000,00 
EUR terjatev za komunalni prispevek. 

Na podkontu 170001 — Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij — 
Komunala Trebnje je bila izkazana terjatev v višini 13.922,61 EUR. 

Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2013 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 
kontov 12, 14, 15 in 17) 126.245,19 EUR. 

Ugotovitve: 

Glavnino odprtih in zapadlih terjatev, tj. v višini 26.867,44 EUR, predstavlja 
terjatev do Komunale Trebnje d.o.o. in izvira iz pogodbe o poslovnem najemu 

infrastrukturnih objektov in naprav za leto 2013. Terjatev v letu 2014 ni več  
izkazana. 

V letu 2013 je bila podpisana najemna pogodba z najemnikom Kvadra mobil 

d.o.o. Krmelj za del parcele 21/1, k.o. Mirna za postavitev mobilne hiške kot 

gostinskim objektom. Najemnik najemnino običajno plačuje z večmesečno zamudo. 
Na dan 31. 12. 2013 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 117,60 EUR. 

Iz bruto bilance za leto 2013 izhaja, da je bilo odprtih 16.000,00 EUR terjatev za 

komunalni prispevek iz naslova terjatev za komunalni prispevek za Tomplast Mirna. 

Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje je bila izkazana terjatev v višini 13.922,61 EUR iz naslova najemnine za 

komunalno infrastrukturo. 

Stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2014 

Občina Mirna je na dan 31. 12. 2014 izkazovala odprte terjatve na podkontu 120000 — 

Terjatve do kupcev v državi — ločeno po kupcih v višini 28.159,36, od tega zapadlih 

terjatev v višini 15.759,28 EUR. 

Na podkontu 170001 — Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij — 

Komunala Trebnje je izkazana terjatev v višini 14.366,69 EUR. 

Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2014 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

kontov 12, 14, 15 in 17) 54.706,68 EUR. 

Ugotovitve: 
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Občina Šentrupert na osnovi dogovorov o financiranju stroškov prevoza 
osnovnošolskih otrok (predložen Dogovor o financiranju stroškov prevoza 
osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2016/2017) zahtevke plačuje z večmesečno 
zamudo. Na dan 31. 12. 2014 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 2.451,27 EUR. 

Na dan 31. 12 2014 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 235,20 EUR na osnovi 
najemne pogodbe z najemnikom Kvadra mobil d.o.o. Krmelj. 

Na dan 31. 12. 2014 je izkazana zapadla terjatev do posameznega dolžnika v 
višini 12.782,70 EUR, ki se izkazuje tudi še v letu 2015. 

Na dan 31. 12. 2014 se izkazuje zapadla terjatev posameznega dolžnika v višini 
27,38 EUR. Terjatev se izkazuje tudi v letu 2015, 2016 in na dan 30. 04. 2017. 

Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 

Komunala Trebnje je izkazana terjatev v višini 14.366,69 EUR iz naslova najemnine za 

komunalno infrastrukturo. 

Stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2015 

Občina Mirna je na dan 31. 12. 2015 izkazovala odprte terjatve na: 

podkontu 120000 - Terjatve do kupcev v državi - ločeno po kupcih v višini 
22.084,83 EUR, od tega zapadlih terjatev v višini 19.373,37 EUR, 

podkontu 142000 - Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 
proračuna države v višini 29.716,00, od tega zapadlih terjatev v višini 28.642,59 
EUR, 

podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje v višini 14.145,46 EUR, 

podkontu 177000 - Terjatve do zavezancev - komunalni prispevek v višini 
20.547,11 EUR, od tega zapadlih terjatev v višini 17.055,20 EUR, 

Skupaj vseh terjatev v višini 72.347,94 EUR, od tega zapadlih terjatev v višini 
65.071,16 EUR. 

Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2015 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

kontov 12, 14, 15 in 17) 105.538,12 EUR. 

Ugotovitve: 

V letu 2015 je bila podpisana pogodba o upravljanju stanovanj v lasti Občine 
Mirna z izvajalcem Terca d.o.o., do katerega je na dan 31. 12. izkazana zapadla 
terjatev v višini 5.084,67 EUR. 

Na podkontu 142000 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 
države se izkazuje dne 10. 06. 2015 zapadla terjatev do Občine Šentrupert v višini 
16.712,72 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov priprave OPPN za obvoznico 
Mirna. 

Občina Šentrupert na osnovi dogovorov o financiranju stroškov prevoza 
osnovnošolskih otrok (predložen Dogovor o financiranju stroškov prevoza 
osnovnošolskih otrok v šolskem letu 2016/2017) zahtevke plačuje z večmesečno 
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zamudo. Iz tega naslova je na dan 31. 12. 2015 izkazana zapadla terjatev v višini 
5.309,19 EUR. 

Na dan 31. 12 2015 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 470,40 EUR na osnovi 
najemne pogodbe z najemnikom Kvadra mobil d.o.o. Krmelj. 

Na podkontu 142000 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 
države se v letu 2015 izkazujejo zapadle terjatev do drugih občin iz naslova 
podpisanih pogodb o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za 
avtodome po Sloveniji, ki se za posamezne izmed njih izkazujejo tudi še v letu 2016 
in na dan 30. 04. 2017. 

Na dan 31. 12. 2015 je izkazana zapadla terjatev do Občine Ravne na Koroškem v 
višini 78,28 EUR iz naslova pogodbe o sofinanciranju izdelave pravnega mnenja v 
povezavi z uvedbo digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem 
železniškem omrežju. Znesek predstavlja vrednost davka na dodano vrednost in se 
izkazuje tudi v letu 2016 in na dan 30. 04. 2017. 

Na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč  za območje 
opremljanja »vodovod Zabrdje - Praprotnica« (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
39/2015) se v letu 2015 začnejo izkazovati terjatve iz naslova komunalnega 
prispevka. Na podlagi pojasnila nadzorovane osebe je potrebno upoštevati, da je bil 
(skoraj) vsem zavezancem izdan Sklep o odobritvi obročnega plačevanja. Pri izpisu 
je zato potrebno upoštevati, da niso zapadle vse terjatve do komunalnega 
prispevka, ker je v program vnesena odločba v enkratnem znesku. 

Na dan 31. 12. 2015 je izkazana zapadla terjatev do posameznega dolžnika v 
višini 12.782,70 EUR. 

Na dan 31. 12. 2015 se izkazuje zapadla terjatev posameznega dolžnika v višini 
27,38 EUR. Terjatev se izkazuje tudi v letu 2016 in na dan 30. 04. 2017. 

Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje v višini 14.145,46 EUR iz naslova najemnine za komunalno 
insfrastrukturo. 

Stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2016 

Občina Mirna je na dan 31. 12. 2016 izkazovala odprte terjatve na: 

podkontu 120000 - Terjatve do kupcev v državi — ločeno po kupcih v višini 
4.036,88 EUR, od tega zapadlih terjatev 525,28 EUR, 
podkontu 142000 — Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov 
proračuna države v višini 24.668,65 od tega zapadlih terjatev 22.436,60 EUR, 

podkontu 170001 — Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij — 
Komunala Trebnje v višini 12.982,81 EUR, 

podkontu 177000 —Terjatve do zavezancev — komunalni prispevek v višini 
29.297,97 EUR, od tega zapadlih terjatev 21.886,65 EUR, 

Skupaj vseh terjatev v višini 58.003,50 EUR, od tega zapadlih terjatev 44.848,53 
EUR. 
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Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2016 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

kontov 12, 14, 15 in 17) 93.819,18 EUR. 

Ugotovitve: 

Iz naslova sofinanciranja stroškov priprave OPPN za obvoznico Mirna je Občina 
Šentrupert plačala 3.000,00 EUR. Na dan 31. 12. 2016 iz tega naslova še vedno 
dolguje 13.712,72 EUR. 

Iz naslova sofinanciranja stroškov prevoza osnovnošolskih otrok je do Občine 
Šentrupert na dan 31. 12. 2016 izkazana zapadla terjatev v višini 2.522,40 EUR. 

Na dan 31. 12. 2016 je na podkontu 177000 - Terjatve do zavezancev - 
komunalni prispevek izkazanih 29.297,97 EUR odprtih terjatev, od tega 21.886,65 
EUR zapadlih terjatev. 

Na dan 31. 12 2016 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 299,60 EUR na osnovi 
najemne pogodbe z najemnikom Kvadra mobil d.o.o. Krmelj. 

Na dan 31. 12. 2016 je izkazana zapadla terjatev do Občine Ravne na Koroškem v 
višini 78,28 EUR iz naslova pogodbe o sofinanciranju izdelave pravnega mnenja v 
povezavi z uvedbo digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem 
železniškem omrežju. 

Na podkontu 142000 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 
države se tudi v letu 2016 izkazujejo zapadle terjatev do drugih občin iz naslova 
podpisanih pogodb o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za 
avtodome po Sloveniji. 

Na dan 31. 12. 2015 se izkazuje zapadla terjatev posameznega dolžnika v višini 
27,38 EUR. Terjatev se izkazuje tudi na dan 30. 04. 2017. 

Na podkontu 170001 - Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij - 
Komunala Trebnje v višini 12.982,81 EUR iz naslova najemnine za komunalno 
infrastrukturo. 

Stanje odprtih terjatev na dan 30. 04. 2017 

Občina Mirna je na dan 30. 04. 2017 izkazovala odprte terjatve v višini 87.374,03 EUR, od 
tega zapadlih terjatev v višini 54.150,78 EUR, kar je samo za prvi kvartal sorazmerno visoka 
vrednost v primerjavi s preteklimi celoletnimi vrednostmi. 

Ugotovitve: 

Iz naslova sofinanciranja stroškov priprave OPPN za obvoznico Mirna je Občina 
Šentrupert v letu 2017 plačala 1.712,72 EUR. Na dan 30. 04. 2017 iz tega naslova 
dolguje še 12.000,00 EUR. 

Iz naslova sofinanciranja stroškov prevoza osnovnošolskih otrok je do Občine 
Šentrupert na dan 30. 04. 2017 izkazana zapadla terjatev v višini 6.093,68 EUR. 
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Na dan 30. 04 2017 je izkazanih zapadlih terjatev v višini 352,80 EUR na osnovi 
najemne pogodbe z najemnikom Kvadra mobil d.o.o. Krmelj. 

Na dan 30. 04. 2017 je izkazana zapadla terjatev do Občine Ravne na Koroškem v 
višini 78,28 EUR iz naslova pogodbe o sofinanciranju izdelave pravnega mnenja v 
povezavi 	z 	uvedbo 	digitalnega 	radijskega 	sistema 	(GSM-R) 	na 	slovenskem 
železniškem omrežju. 

Na dan 30. 04. 2017 je na podkontu 177000 - terjatve do zavezancev - 
komunalni prispevek izkazanih 57.213,15 EUR odprtih terjatev, od tega zapadlih 
terjatev v višini 28.738,82 EUR. 

Na podkontu 142000 - kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna 
države se tudi na dan 30. 04 2017 izkazujejo zapadle terjatve do drugih občin iz 
naslova podpisanih pogodb o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za 
avtodome po Sloveniji. 

Na dan 30. 04. 2017 se izkazuje zapadla terjatev posameznega dolžnika v višini 
27,38 EUR. Terjatev se izkazuje tudi na dan 30. 04. 2017. 

C.2.2. Višina odpisanih zapadlih terjatev v obdobju 2012 - 2016 

Na začetnem usklajevalnem sestanku z nadzorovano osebo dne, 18. 05. 2017 je direktorica 
ga. 	Tanja 	Šinkovec 	pojasnila, 	da 	v 	obravnavanem 	obdobju 	odpisov 	ni 	bilo. 	Prav 	tako 
nadzorovana oseba nima v teku izvršilnih postopkov. 

C.2.3. Odprte pravdne zadeve 

zap. 
št. 

tožnik toženec položaj 
občine 

Opis vrednost datum 

 GOP 	d.o.o. Republika stranski ugotovitev 	lastninske 04.07.2016 
Mirna Slovenija udeleženec pravice 	na 	zemljišču 

parc. 	št. 	1748, 	k.o. 
1410-Mirna 

 Iztok Štolfa Občina Mirna toženec Nestrinjanje 	 z 
obračunom 
komunalnega prispevka 
za 	novozgrajeni 
vodovod 	Stara 	Gora- 

1.326,55 
EUR 

22.03.2017 

Praprotnica; 	veza 
odločba 	št. 	354- 
0055/2016-1 	z 	dne 
13.12.2016 

 Danica 
Štolfa 

Občina Mirna toženec Nestrinjanje 	 z 
obračunom 
komunalnega prispevka 
za 	novozgrajeni 
vodovod 	Stara 	Gora- 

4.104,49 
EUR 

16.03.2017 

Praprotnica; 	veza 
odločba 	št. 	354- 
0053/2016-1 	z 	dne 
06.12.2016 
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 Tomaž Zavarovalnic zavarovanec odškodnina 	zaradi 61.627,44 06.12.2016 
Kirm a Sava poškodbe 	na 	skate 

parku 
EUR 

 Boštjan 
Janežič  

Občina Mirna toženec Želi 	sodno 	določitev 
funkcionalnega 
zemljišča 	ob 	bloku 	na 

- 04.04.2017 

Glavni cesti 33 
(edini 	od 	stanovalcev, 
ostali 	so 	se 	strinjali 	z 
načinom, 	ki 	jim je 	bil 
predstavljen) 

Ugotovitev: 

1. Nadzorovana oseba ima v teku pet odprtih pravdnih zadev. Dodatnih vpogledov v 
sodne spise vodja nadzora ni izvajala. 

C.2.4. Primerjava višine odprtih terjatev in vrednosti bilanc stanja po posameznih 
letih 

Pri pregledu bilanc stanja po posameznih obravnavanih letih smo nadzornice ugotovile, da so 
bile terjatve za komunalni prispevek v letih 2012 in 2013 knjižene pravilno na podkonto 
120001 - Terjatve do kupcev v državi - komunalni prispevek. 

V letih 2015, 2016 in 2017 pa je komunalni prispevek knjižen pod podkonto 177000 - 
Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke - komunalni prispevek. 

V letu 2014 odprtih terjatev za komunalni prispevek ni bilo. 

Ob izvršeni primerjavi višine vseh odprtih (ki obenem niso vse zapadle) terjatev in celotne 
bruto bilance smo ugotovile, da sta bila primerjalna deleža v letih 2012 in 2013 najvišja, ki 
pa sta se v naslednjih obravnavanih letih postopno zniževala. 

Glede na poviševanje vrednosti bruto bilanc po posameznih letih se je nominalna vrednost 
odprtih terjatev tudi poviševala, vendar manj, zato se delež ustrezno znižuje, kar kaže 
zaenkrat na solidno izterjavo dolgov. (glej priloženi tabeli!) 

D. PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 

Nadzorni odbor Občine Mirna predlaga oziroma priporoča: 

Glede na ponavljajoče zamude pri plačilu najemnine iz naslova najemne pogodbe 
za del parcele 21/1, k.o. Mirna najemnika Kvadra mobil d.o.o. Krmelj Nadzorni 
odbor Občine Mirna predlaga, da se najemnika opomni na redno plačevanje in 
zaračuna zakonite zamudne obresti za vsa leta nazaj. 

(glej priloženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

Glede na ponavljajoče zamude pri plačevanju stroškov iz naslova sofinanciranja 
stroškov prevoza osnovnošolskih otrok s strani Občine Šentrupert Nadzorni odbor 
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predlaga, da se Občino Šentrupert opomni na redno plačevanje in zaračuna zakonite 
zamudne obresti za vsa leta nazaj. 

(glej priloženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

Nadzorni odbor Občine Mirna predlaga, da se Občino Šentrupert pozove k plačilu 
odprte terjatve iz naslova sofinanciranja stroškov priprave OPPN za obvoznico 
Mirna in zaračuna zakonite zamudne obresti za vsa leta nazaj. 

(glej priloženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

Nadzorni odbor predlaga, da nadzorovana oseba za terjatve iz naslova 
komunalnega prispevka vodi izvenbilančno evidenco o posameznem zavezancu za 
komunalni prispevek v smislu pravočasnega plačevanja posameznih obrokov glede 
na dejstvo, da je za posameznega zavezanca v računalniški program evidentiranja 
odprtih postavk odločba o komunalnem prispevku vnesena v enkratnem znesku. 

(glej priloženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

Nadzorni odbor predlaga, da se občine, do katerih se izkazujejo odprte terjatve iz 
naslova podpisanih pogodb o sodelovanju pri izvedbi projekta mreža postajališč  za 
avtodome po Sloveniji pozove, da se držijo dogovorjenih pogodbenih obveznosti in 
zaračuna zakonite zamudne obresti za vsa leta nazaj. 

(glej priloženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

Nadzorni odbor predlaga, da se Komunali Trebnje d.o.o. od zneska 26.867,44 EUR 
zaračuna zakonite zamudne obresti. 

(glej pri oženo Odzivno poročilo Občine Mirna številka 061-0001/2017-3 z dne 21.06.2017) 

V dj 	dzora: 	 Predsednica 
ojana e 	 Nadzornega odbora Občine Mirna 

Marija Sluila 

VROČITI: 
Nadzorovani organ Občina Mirna, 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna, 
župan Občine Mirna, g. Dušan Skerbiš, 
Občinski svet Občine Mirna. 
Arhiv Nadzorni odbor Občine Mirna 

VLOŽITI: 
v spis Nadzorni odbor Občina Mirna 
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