
 

              
 
 
 
 
 
 
 

  OBČINA MIRNA PEČ                      
      Nadzorni odbor    

 1 

  
Številka: 011-2/2014-34 
Datum: 20.11.2015 
 
 

Predlog poročila o nadzoru 
 

Nadzor nad porabo sredstev Občine Mirna Peč za leto 2014 
iz področja proračunske porabe 13 – Promet, prometna 

infrastruktura in komunikacije, glavni podprogram 1302 Cestni 
promet in infrastruktura, podprogram 13029006 Investicijsko 

vzdrževanje in gradnja državnih cest, proračunska postavka 13034 
Sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno 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 01. julij 2015 ob 15.40 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 2014 in 2015 (ZIPRS1415) 
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 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 (Uradni list RS, št. 93/2007) 

10. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve – Hrastje (Uradni list 

RS, št. 85/2006)  

11. Program dela NO za leto 2015  

12. Sklep NO o izvedbi individualnega nadzora z dne 21.04.2015 

13. 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. Sonja 
Klemenc Križan predstavila celotni postopek dela. 
 
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 198.250,00 EUR porabljena 
za nadzorovano področje proračunska sredstva v višini 148.823,08 EUR, kar je tudi jasno 
razvidno iz pregledane dokumentacije.   
 
Z Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Ponikve – Hrastje (Uradni list RS, št. 
85/2006) je v 44. členu določeno, da se stroški gradnje deviacije Mirna Peč delijo med 
Republiko Slovenijo in Občino Mirna Peč.  
Pregledala sem stroškovno mesto – proračunsko postavko 13034 Sofinanciranje izgradnje 

priključne ceste za Mirno Peč. Občina je stroške priključne ceste imela razdeljene v več 
letih. V letu 2014 je občina plačala 9.500,00 EUR obresti iz preteklega leta, ter račune, ki jih 
je prejela v letu 2014 in sicer plačilo DARS-u po sporazumu  131.606,99 EUR ter obresti v 
višini 7.716,09 EUR (konto 43150001 - Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb – 
sprem. na deviaciji MP, 43150002 - Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb – 
izgradnja priključne ceste MP).  
Celotna vrednost investicije je znašala 321.606,99 EUR z dodatnimi stroški 20.731,52 EUR. 
V letu 2014 so bila izvedena tudi dodatna dela pri križišču OŠ Toneta Pavčka v višini 
39.254,08 EUR, ki pa boda plačana v letu 2015.  
 
VIRI FINANCIRANJA 

 
Proračun Občine Mirna Peč za leto 2014. 
 
 

SKLEPNA UGOTOVITEV IN MNENJE: 

 
Nadzornica ugotavlja, da je bilo sofinanciranje izgradnje priključne ceste za Mirno 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. 
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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 
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