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Številka: 011-2/2014-79 
Datum: 22.12.2016 
 
 

Predlog poročila o nadzoru  
 

Nadzor nad porabo sredstev Občine Mirna Peč za leto 2015 iz glavnega podprogram 1803 - 
podprogram 180329004 Mediji in avdiovizualna kultura, proračunska postavka 18009 

Izdajanje občinskega glasila-Glasilo občine Mirna Peč. 
 
 
 
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 26. oktobra 2016 ob 7. uri.  
 
 
Nadzornica: 
Saša Štravs Smolič, članica nadzornega odbora (v nadaljevanju NO). 
 
 
Pravne podlage: 

� Zakon o javnih financah 
� Zakon o financiranju občin 
� Zakon o lokalni samoupravi z vsemi dopolnitvami (ZLS-UPBS2 Ur.list RS, št: 27/08) 
� Statut občine Mirna Peč s spremembami in dopolnitvami (Ur.list RS, št. 40/10) 
� Odlok o proračunu občine Mirna Peč za leto 2015 
� Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2015 in 2016 (ZIPRS1314) 
� Poslovnik nadzornega odbora občine Mirna Peč, Ur. list RS 93/07 
� Program dela NO za leto 2016 
� Zakon o medijih 
� Sklep NO z dne 19.04.2016 o izvedbi nadzora zaključnega računa Občine Mirna Peč 

za leto 2015 
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POTEK NADZORA IN UGOTOVITVE: 
 
V skladu z občinskimi akti in zakonodajo, navedena v alineji Pravne podlage, je ga. Nataša 
Rupnik predstavila postopek dela. 
 
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Mirna Peč in Zakona o javnih financah je bilo na 
proračunski postavki veljavni proračun namenjeno 10.600,00 EUR. S 1. rebalansom 
septembra 2015 se je postavka povečala na 12.719,00 EUR. Na koncu leta plan ni bil v celoti 
porabljen oz. realiziran. Realiziranih je bilo 12.456,04 EUR.  
 
Pregledala sem: 

- konto: 40200304 – Časopisi -  glasilo Občine Mirna Peč. Kjer je bil del zneska v višini 
972,34 prenesen v izplačilo v leto 2015 iz leta 2014 in pa trije zneski v skupni višini 
2.489,52 EUR, ki so bili plačani v letu 2015. 

Za tiskanje občinskega glasila - Glasilo Občine Mirna Peč je bil narejen javni razpis na podlagi 
katerega je bila izbrana Tiskarna Jordan iz Krškega. 

- konto: 40290101 – Avtorski honorarji-izd. prispevkov za medije. Znesek v višini 
3.299,12 EUR je bil porabljen za uredniško obdelavo časopisa preko avtorskih 
pogodb. 

- Konto: 40290301 – Plačila za delo preko študentskega servisa. Znesek je bil namenjen 
oblikovanju besedila, katerega je pripravljala odgovorna urednica glasila v višini 
2.897,78 EUR. 

- konto: 40299963 – Drugi oper. Odh.- izdajanja občinskega časopisa – glasilo Mirne 
Peči. Za oblikovanje in lektoriranje glasila je bilo namenjen znesek v višini 2.797,28 
EUR; od tega je bil znesek v višini 773,71 EUR plačan v letu 2015 za leto 2014; ostali 
znesek pa je bil poravnan za leto 2015. 

 
Medij Glasilo Občine Mirna Peč je vpisan v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
številko 169 (odločba 006-392/2002). 
 
Uredniški odbor sestavljajo: Andrej Gašperič, Ladislava Rupena, Nataša Rupnik, Luka Piko, 
Nežika Režek, Vesna Kastelic, Urška Rapuš. 
 
 
VIRI FINANCIRANJA 
Proračun Občine Mirna Peč za leto 2015. 
 
 
SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 
Nadzornica ugotavlja, da je bilo izvrševanje proračuna Občine Mirna Peč v letu 2015 
pravilno. Nadzornica ni ugotovila nobenih nepravilnosti, ki bi bile v nasprotju z zakonodajo. 
Proračunska sredstva so bila porabljena pravilno. 
 
 
PRIPOROČILA: 
Tudi v prihodnje naj se izdaja časopisa – Glasilo Občine Mirna Peč izvede z minimalnimi 
stroški. 
 



 

              
 

 

 

 

 

 

 

  OBČINA MIRNA PEČ                      

      Nadzorni odbor    

 3 

 
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.        Jože Muhič, l.r. 
Nadzornica, član NO        Predsednik NO 
 
 
 


