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Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 27. seji dne, 15. 12. 2017 na osnovi 5. odstavka 
42. člena Statuta Občine Mirna ter 46. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mirna 
(Uradno glasilo slovenskih občin št.33/16.12.2011) obravnaval in sprejel 

LETNO PORO Č ILO O DELU 
IN NADZORIH 

NADZORNEGA ODBORA OBČINE MIRNA 

ZA LETO 2017 

UVOD 

Nadzorni odbor je skladno s sprejetim Letnim načrtom dela, nadzorov in finančnim načrtom 
Nadzornega odbora Občine Mirna za leto 2017 opravljal svoje delo na desetih rednih sejah in 
petih začetnih in končnih sestankih ter na več  usklajevalnih sestankih o nadzorih z 
nadzorovano osebo Občino Mirna. 

Prisotnost članic na sejah nadzornega odbora je bila skoraj sto odstotna. 

NADZORI 

Nadzori o ustrezni porabi javnih sredstev so primarna naloga in pristojnost nadzornega 
odbora. V letu 2017 so bili načrtovani in izvršeni naslednji nadzori: 

Nadzor potnih stroškov Občine Mirna v letu 2015, ki je bil začet v letu 2016 in 
zaključen v letu 2017; 
Nadzor odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev proračunov Občine Mirna v obdobju 
2012 - 2016; 
Nadzor projektne dokumentacije proračunov Občine Mirna v obdobju 2011 do 2017. 

A. Nadzorpotnih stroškov Občine Mirna v letu 2015  

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 16. seji dne 30/11-2016 sprejel sklep št. 032-
0017/2016-24 o izvedbi nadzora potnih stroškov v Občini Mirna za leto 2015. 
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Nadzor se je po sprejetju sklepa o nadzoru začel z začetnim sestankom z nadzorovano osebo 
Občino Mirna, kjer je bilo dogovorjena vsebina, obseg, časovni okvir nadzora ter potrebna 
dokumentacija nadzora. Vodja nadzora je prevzela dokumentacijo, jo pregledala, pripravila 
Osnutek Poročila o nadzoru potnih stroškov Občine Mirna za leto 2015, ki ga je nadzorni 
odbor na 17. redni seji dne, 23. decembra 2016 obravnaval in sprejel ter posredoval 
nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je morala do 11. januarja 2017 odgovoriti z odzivnim 
poročilom. Nadzornice so po pregledu odzivnega poročila izdelale še končno poročilo, ki so 
ga na zaključnem sestanku z nadzorovano osebo uskladile in sprejele na redni seji 
nadzornega odbora. S tem se je nadzor iz leta 2016 zaključil v januarju obravnavanega leta 
2017. 

B. Nadzor odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Mirna 
v obdobju 2012 - 2016  

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. 

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 posrednih uporabnikov 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 nismo izvajale za podskupino 170 - Kratkoročne terjatve do državnih in 
drugih institucij (FURS, DDV-razlika med vstopnim in obračunanim DDV; ZZZS - 
boleznine, nega), za kar Občina Mirna nima dovoljenega vpogleda terjatev po 
posameznih dolžnikih. 

Stanie odprtih teriatev na dan 31. 12. 2012 

UGOTOVITVE: 
Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2012 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

kontov 12, 14, 15 in 17) 123.856,84 EUR. 

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 

UGOTOVITVE: 
Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2013 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

kontov 12, 14, 15 in 17) 126.245,19 EUR. 

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. 

Stanie odprtih terjatev na dan 31. 12. 2014 

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

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

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. 

Stanie odprtih terjatev na dan 31. 12. 2015 

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

kontov 12, 14, 15 in 17) 105.538,12 EUR. 
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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 
Sentrupert 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 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 
(MPZA) 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 je bila izkazano 14.145,46 EUR iz naslova najemnine za komunalno 
insfrastrukturo. 

Stanje odprtih terjatev na dan 31. 12. 2016 

UGOTOVITVE: 
Po bruto bilanci je na dan 31. 12. 2016 znašalo stanje vseh terjatev (skupine 

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

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. 
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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 (MPZA) 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 

UGOTOVITVE: 
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. 

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, 

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 (MPZA) 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. 

Višina odpisanih zapadlih terjatev v obdobju 2012 - 2016 

UGOTOVITEV: 

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. 
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Odprte pravdne zadeve 

UGOTOVITEV: 

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

Primerjava višine odprtih terjatev in bruto bilance 

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. 

C. Nadzor projektne dokumentacije Občine Mirna v obdobju 2011 - 
2017  

Nadzorni odbor Občine Mirna je na svoji 24. redni seji dne, 26. septembra 2017 sprejel sklep 
izvedbi nadzora projektne dokumentacije Občine Mirna v obdobju od leta 2011 - 2017. 

Nadzor projektne dokumentacije je vseboval: 
pregled porabe proračunskih sredstev skupaj za študije izvedljivosti projektov, 
projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ( skupaj konto 4208) 
v letih 2011-2017 v primerjavi z sprejetimi Odloki o izvrševanju proračunov Občine 
Mirna; 
pregled porabe proračunskih sredstev samo za študije izvedljivosti projektov in za 
projektno dokumentacijo (podkonfi 420800 - Študija izvedljivosti projekta, 420804 - 
Načrti in druga projektna dokumentacija in 420899 - Plačila drugih storitev in 
dokumentacije) v letih 2011-2017; 
pregled projektne dokumentacije za posamezno vrsto investicije (ZN Poje-IV ; PIC-
Mirna; športni objekti) v smislu smotrnosti in gospodarnosti obsega porabe javnih 
sredstev za izdelavo projektne dokumentacije. 

Tehnična vsebina projektne dokumentacije ni bila predmet nadzora. 

Pregled vrednosti porabe javnih sredstev za študije o izvedljivosti 
projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring 
(konto 4208) za obdobje 2011 do 30. 06. 2017 

Poraba proračunskih sredstev v obdobju od leta 2011 do 30. 06. 2017 na kontu 4208 - 
Študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzor in investicijski inženiring 
Občine Mirna obsega skupno porabo sredstev za naslednje investicije: 

1106 Trim steza - Las DBK, 
1108 Urejanje naselja Mirna, 
1302 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, 
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1312 Sofinanciranje investicij na državnih cestah, 
1313 Novogradnje v okviru ZN Roje, 
1314 Urejanje javnih površin, 
1316 Sofinanciranje prestavitve bazne postaje Gomila, 
1406 Investicije v turizem, 
1407 Poslovna industrijska cona Mirna, 
1409 Turistično rekreacijski park Mirna, 
1410 Mreža postajališč  za avtodome, 
1512 Investicije na področju ravnanja z odpadno vodo, 
1604 Prostorski dokumenti, 
1606 Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, 
1609 Urejanje pokopališč, 
1701 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, 
1811 Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih 

centrov, 
1816 Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov, 
1904 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev. 

UGOTOVITEV: 
Za študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzore in 
investicijski inženiring Občine Mirna je bilo od začetka julija 2011 do konca junija 
2017 za vse omenjene investicije skupaj porabljeno 465.621,72 EUR sredstev. 
Od tega je bila poraba v višini 7.812,53 EUR v letu 2011 za Mirno evidentirana še v 
Občini Trebnje, od leta 2012 dalje pa skupaj za 457.809,19 EUR javnih sredstev v 
Občini Mirna. Delež porabljenih sredstev v primerjavi z planiranimi s sprejetimi 
odloki proračunov v obdobju 2012 - 2017 se giblje med 25 do 56%. 

Samo za študije in projektno dokumentacijo (podkonti 420800 -Študije o 
izvedljivosti projekta, 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija ter 
402899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije) je bilo v obravnavanih šestih 
letih skupaj porabljenih 412.286,00 EUR proračunskih sredstev ali povprečno 
68.714,34 EUR na leto. 
Od tega je bilo za leto 2011 evidentirano še v Trebnjem za 4.505,92 EUR, od leta 
2012 dalje pa na Mirni za 407.780,08 EUR sredstev. 

Projektna dokumentacija po posameznih treh izbranih projektih: 

1. PROJEKT »RACIONALIZACIJA IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME ZA 
LN ROJE IV - MIRNA« 

UGOTOVITEV: 
V obravnavanem obdobju od leta 2012 do konca prve polovice leta 2017  je bilo 
namenjeno za načrte in drugo projektno dokumentacijo za racionalizacijo 
izgradnje komunalne opreme za LN ROJE IV - MIRNA skupai 31.700,99 EUR 
proračunskih sredstev.  

V letu 2012: 
Nadzorovana oseba Občina Mirna je dne, 18. 06. 2012 sprejela ponudbo št. P-
12-083 od GPI Gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Ljubljanska c. 26, 
8000 Novo mesto za izvedbo racionalizacije izgradnje komunalne opreme za LN 
Roje-Mirna. 
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Predhodno je bila za isti namen v letu 2005 še v času bivše skupne Občine 
Trebnje izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI št. projekta P-13/2005, ki 
jo je izdelal isti ponudnik GPI d.o.o. Novo mesto. 
Ker Občina Mirna ni mogla zagotoviti dovolj finančnih sredstev za celotno 
izgradnjo naenkrat, je želela pridobiti tehnično rešitev za fazno izgradnjo, ki bi ji 
omogočila financiranje investicije z lastnimi sredstvi. 

V ta namen je bil v letu 2013 s strani: 
FORM d.o.o.  Brestanica, Kantalon 6, PE 1 Novo mesto, Ljubljanska c. 26, 8000 

Novo mesto izdelan projekt elektroinstalacij prestavitve SN daljnovoda v 
območju LN ROJE-MIRNA za izdelavo PGD, PZI projektne dokumentacije; 
- GEOHIT d.o.o, Trebnje,  Rimska cesta 10A izdelan geodetski načrt za 
spremembo  lokacijskega načrta-LN ROJE IV - MIRNA; 
- ACER,  Šentjernejska cesta 23, Novo mesto  izdelan dokument spremembe in 
dopolnitve lokacijskega načrta ROJE IV - MIRNA  za fazno izvedbo projekta. 

V letu 2014 je: 
GPI d.o.o. Novo mesto  izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI za 

spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Roje IV - Mirna (ceste, vodovoda, 
cestne razsvetljave, TK inštalacij in elektro inštalacij). 
Na vprašanje, kakšni so bili razlogi za spremembe je nadzorovana oseba 
odgovorila sledeče: 
»V spremembi LN in v nadaljevanju v projektni dokumentaciji, je bila zajeta 
nova parcelacija za objekte in korigiran potek Sokolske ceste (posegi na 
občinska zemljišča, katere koristijo spodnji lastniki). Prav tako se je spremenil 
prometni režim ulice, in sicer se je ukinila povezava z Jamsko ulico. Potreben je 
bil nov situativni in niveltni potek Sokolske ulice z novimi poteki komunalnih 
inštalacij. Na območju Jamske ulice pa so bile predvidene manjše korekcije osi 
ceste.« 

Na Upravni enoti Trebnje  je bilo potrebno na osnovi odločbe tudi poravnati 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča Roje, ki je 
bilo opredeljeno po dejanski rabi kot kmetijsko zemljišče, travnik in sicer 
skladno s 1. odstavkom 3. g člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, za izdajo 
gradbenega dovoljenja; 
GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14, 1000 Ljubljana je  izdelal geološko 
geotehnični elaborat za LN ROJE IV-MIRNA s posebnim poudarkom na 
plazljivosti in eroziji terena na podlagi sondažnih razkopov in dinamičnih 
penetracijskih sond s spremljajočimi meritvami in laboratoriskimi preizkavami; 
GPI d.o.o. Novo mesto je izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI 
prestavitve Sokolske ceste in komunalne opreme v sklopu OPPN Roje. Izdelava 
obsega spremembe načrta ceste, načrta vodovoda, načrta fekalne in meteorne 
kanalizacije, načrta telekomunikacij, načrta CR-cestne razsvetljave in načrta 
elektro inštalacij; 

V letu 2015 je: 
GEOINŽENIRING d.o.o. Dimičeva 14 1000 Ljubljana  izdelal geološko 
geotehnični elaborat za LN ROJE IV-MIRNA s posebnim poudarkom na 
plazIjivosti in eroziji terena na podlagi sondažnih razkopov in dinamičnih 
penetracijskih sond s spremljajočimi meritvami in laboratoriskimi preizkavami; 
GPI d.o.o. Novo mesto je  izdelal projektno dokumentacijo PGD in PZI 
prestavitve Sokolske ceste in komunalne opreme v sklopu OPPN Roje. Izdelava 
je obsegala spremembe načrta ceste, načrta vodovoda, načrta fekalne in 
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meteorne kanalizacije, načrta telekomunikacij, načrta CR-cestne razsvetljave 
in načrta elektro inštalacij; 

V letu 2016 je: 
GPI d.o.o. Novo mesto je po ponudbi št. P-16-021 z dne, 26. 01.2016 zaračunal 
občini za plotanje in kompletiranje dodatnih izvodov PZI projektne 
dokumentacije za OPPN Roje. 

2. PROJEKT »POSLOVNO INDUSTRIJSKA CONA MIRNA - PIC MIRNA 

-1. FAZA in delno 2. FAZA« 

UGOTOVITEV: 

obravnavanem obdobju od leta 2012 do konca prve polovice leta 2017 je bilo 
namenjeno za načrte in drugo projektno dokumentacijo za projekt »Poslovno 
industrijska cona Mirna (PIC - MIRNA) skupaj 37.413,98 EUR proračunskih 
sredstev.  

Sredstva so bila porabljena po posameznih letih za: 
letu 2012: 

-  ESPRI d.o.o. izdelava DIIP, IP in CBA za PIC-Mirna; 

letu 2013: 
Geohit d.o.o. Trebnie je izdelal geodetski načrt za PIC-Mirna; 
GPI d.o.o. Novo mesto le še v letu 2012 izdelal, Občina Mirna pa v letu 2013  
plačala  novelacijo projektne dokumentacije PGD in PZI prometne, komunalne 
in energetske infrastrukture za PIC Mirna; 
Sprememba oroiektne dokumentacije PZI cestnega priključka za PIC Mirna in  
prim-alfa Popisov za dodatna dela:  
- Zaradi nestrinjanja lastnikov zemljišč  s posegom je bilo potrebno prestaviti 
priključek na dostopno cesto. Potrebna je bila tudi prestavitev odvodnih jarkov 
in meteornega kanala z novimi vzolznimi poteki. Izdelati je bilo treba tudi 
prilagoditev komunalnih vodov na novo stanje ter nova zakoličba v digitalni in 
analogni obliki. Z začetkom gradbenih del se je izkazalo, da je bila smiselna 
ureditev del, ki so bila sicer predvidena šele za PIC-2. faza (odvodni jarki - 
dotok zaledne vode v območje PIC preprečiti z ureditvijo jarkov in odvod vode 
do odvodnikov, kakor tudi podaljšanje krakov komunalnih vodov z zaključitvijo 
v jaških). 

letu 2014: 
GPI d.o.o. Novo mesto je izdelal Dopolnitev projektne dokumentacije elektro  
kabelskih del za PIC Mirna in izdelava detajlov križani hišnih priključkov;  

- Sprememba PGD projekta in vloga na UE Trebnie za spremembo gradbenega  
dovoljenja za PIC Mirna je bila nujna zaradi izvedbe del, ki niso bila narejena 
skladno s PGD projektom. 
Na vprašanje, zakaj dela niso bila izvedena skladno s PGD projektom, smo 
prejeli v odzivnem poročilu naslednje pojasnilo: 
»Zaradi časovne omejitve in nesprejemljivih pogojev enega od lastnikov 
zemljišč  je v PGD izdelana takšna rešitev, da je bilo možno še pravočasno 
pridobiti gradbeno dovoljenje in kandidirati na nepovratna sredstva. V poznejši 
fazi pa smo se z lastnikom zemljišča, ki je predhodno oviral gradnjo, le 
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dogovorili o načinu posega na njegovo zemljišče in to tudi formalno uredili s 
spremembo dokumentacije oz. spremenjenim/dopolnjenim gradbenim 
dovoljenjem (v grafični prilogi so razvidne razlike).« 

letu 2015: 
GPI d.o.o Novo mesto  je izdelal PZI-Proiekt za izvedbo pripravljalnih del v PIC 
Mirna na površini cca 8.000 m2. V sklopu PZI dokumentacije je bilo potrebno 
izdelati še geomehansko poročilo za izdelavo pripravljalnih del, ki so bila 
izdelana na osnovi Geološkega geotehničnega elaborata, ki je bil izdelan za 
potrebe cest in infrastrukture. Vključen je tudi načrt ravnanja z odpadki, ki je 
osnova za V10020 za pridobitev soglasja za vnos zemljine. Predhodno je bilo 
potrebno izdelati še zasnove postavitve objektov za vsemi manipulacijami, ki 
so osnova za izdelavo PZI dokumentacije; 

letu 2016: 
- GPI d.o.o Novo mesto je izdelal: 

projektno dokumentacijo PGD postavitve transformatorske postaje in 
polaganje kablov SN v PIC Mirna,  
projektno dokumentacijo PZI za postavitev transformatorske postaje v 
PIC Mirna ter 
izvršil koordinaciio priprav zazidalnih situacij za PIC Mirna:  

ESPRI d.o.o. Novo mesto je izdelala DIIP - Dokument identifikacije 
investicijskeg projekta PIC - Mirna - 2. faza; 

letu 2017: 
GPI d.o.o. Novo mesto je izdelal projektno dokumentacijo PGD za spremembo  
gradbenega dovoljenja za PIC Mirna,  ki vključuje poleg tehničnih sprememb  
zaradi sprejetja novega OPN - Občinskega prostorskega načrta,  tudi spremembe  
načrta gradbenih konstrukcij ceste, spremembe načrta TK vodov, načrta CR  
(cestne razsvetljave), načrta CR vodov, spremembe načrta KTV (kabelske  
televizije).  
Investitor KOPO d.o.o. želi razširiti območje pozidave oziroma gradbene 
parcele na zemljišče, kjer je bila predvidena sekundarna cesta s 
krožnim obračališčem in je s tem namenom tudi že odkupil zemljišče 

oziroma izvedel novo parcelaciio.  
Razlog neizvedbe obračališča je tudi v tem, da so se v fazi gradnje 
infrastrukture začeli poiavliati investitorji, ki so imeli že bolj konkretne 
želje oziroma potrebe po določenih velikostih poslovnih stavb in 

pripadajočih zemljiščih. Za njihovo optimalno umestitev v dani prostor 

je tako odpadla izvedba dela ceste z obračališčem, ki pa na noben način 

ne ogroža dostopnosti do sosednjih zemljišč  oz. funkcionalnosti 

celotnega območja.  

3. ŠPORTNI OBJEKTI MIRNA 

UGOTOVITEV: 
obravnavanem obdobju je bilo za namene projektne dokumentacie (podkonta 

420804 in 420899) za investicije v športne objekte MIRNA porabljeno skupaj 
23.519,53 EUR proračunskih sredstev. 
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3.1. »TRIM STEZA MIRNA - GORENJA VAS« 

letu 2013: 
Podlaga za izvedbo del je bila projektna dokumentacija idejna zasnova in PZI 
(projekt za izvedbo), ki jo je izdelalo podjetje GI gradbeni inženiring Zakrajšek 
d.o.o. Trebnje. 

UGOTOVITEV: 
Celotna nvesticija izgradnje trim steze je bila že v celoti nadzorovana v letu 
2014. 

3.2. » ŠPORTNO IGRIŠČE OSNOVNE ŠOLE MIRNA« 

letu 2011: 
DIIP - Dokument identifikacije investicijskega projekta - »Šolsko športno 
igrišče« november 2011; izdelovalec investicijske dokumentacije Občina Mirna, 
Glavna cesta 28, 8233 Mirna; 
Obsega krožno tekališče, ravno tekališče, zaletišče, jamo z mivko, zunanji 
polkrožni del, metališče, igrišče za mali nogomet, večnamensko igrišče; 

letu 2012: 
- SLOVENDAŠPORT-3T d.o.o., Liubliana:  Naročilnica in Zahtevek za izdajo naročila 

(št.34/2011) sta bila izdana v letu 2011 (na podlagi proračuna Občine Trebnje za leto 
2011) Občina Mirna še ni imela lastnega proračuna. Račun je bil v celoti poravnan 
23.2.2012. 

3.3. »SKAKALNICA MIRNA« 

letu 2009: 
- CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 

Ljubljana je izdelala IDP - idejni projekt »Smučarska skakalnica K8m - 
ŠD Zabrdje; 

letu 2010: 
- CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 

Ljubljana je izdelala PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja; 

letu 2011: 
DIIP-Dokument indentifikacije investicijskega projekta, avgust 2011, 
izdelovalec investicijske dokumentacije je Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 
Mirna; 

- GEOHIT - geodetske storitev d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 8210 Trebnje 
je izdelal PZI-SPREMEMBA - Elaborat geodetskega načrta; 

V letu 2012: 
CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 
Ljubljana je izdelala PZI - SPREMEMBA - Projekt za spremembo 
gradbenega dovoljenja za izgradnjo male smučarske skakalnice (K-
8m) - Načrt arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij; 



BIRO LOVŠIN inženiring, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ulica pod 
gozdom 23, 1236 Trzin je izdelal Načrte električnih in strojnih instalacij 
ter elektro in strojne opreme; 

PID - Projekt izvedenih del z CD - Izgradnja male smučarske 
skakalnice (K-8m), izdelala CURK ARHITEKTURA, JOŽICA CURK S.P. ;  

PID - Načrt električnih inštalacij in električne opreme ter načrt strojnih 
inštalaciji in strojne opreme za izgradnto male smučarske skakalnice 
(K-8m) je izdelal projektant BIRO LOVSIN inženiring, projektiranje in 
svetovanje d.o.o., Ulica pod gozdom 23, 1236 Trzin; 
PID - Elaborat geodetskega načrta je izdelal GEOHIT - geodetske storitev 
d.o.o. Trebnje, Rimska cesta 10 A, 8210 Trebnje; 
Odločba Upravne enote Trebnje št. 351-316/2012/6 z dne, 07. 08. 2012 
Sklep o imenovanju Komisije za tehnični pregled novozgrajene 
smučarske skakalnice (K-8m) na parcelni št. 22/8 k.o. Mirna št. 351-
513/2012-2 z dne, 16. 10, 2012; 
Zapis Komisije za tehnični pregled novozgrajene smučarske skakalnice 
(K-8m) na Mirni z dne, 20. 11. 2012; 
Izjava o odpravi pomanjkljivosti na novozgrajeni smučarski skakalnici 
(K-8m), ki so bile ugotovljene iz zapisnika z dne, 20. 11. 2012; 
Uporabno dovoljenje št. 351-513/2012-5 z dne, 23. 11. 2012 s strani 
Upravne enote Trebnje, Golije trg 5, 8210 Trebnje; 

3.4. PROJEKT »UTRJENO DVORIŠČE, OTROŠKO IGRIŠČE IN TENIŠKI 
IGRIŠČI« 

V letu 2012: 
CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 
Ljubljana; IDZ - Idejna zasnova »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški 
igrišči«; Projektantski popis del, izdelan na osnovi projekta IDZ; Načrt 
arhitekture; 
FORM BRESTANICA d.o.o., Kantalon 6, 8280 Brestanica; PZI - Projekt 
za izgradnjo - »Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški igrišči«; načrt 
obravnava zaščito in prestavitev telekomunikacijskega omrežja; 

3.5. » ŠPORTNI PARK MIRNA« 

Predmet idejne zasnove (IDZ) je ureditev / razširitev š_portnega parka Mirna  na zemljišču 
s parc. št. 22/7, k.o. Mirna, kjer se že nahaja nogometno igrišče.  Predvideni so še 
enostavni objekti,  ki so izdelani v ločenem delu projekta in sicer: utrjeno dvorišče - 
parkirišče za 17 osebnih avtomobilov otroško igrišče in dve teniški igrišči.  Med mani  
zahtevne objekte  bo vključeno še: gostinsko športni objekt s tribunami, štiri stezno 
balinišče, nogometno igrišče za mlajše, oomožno nogometno igrišče ter parkirišče za 24 
osebnih vozil (od tega 4 za invalide) ter 2 za avtobuse.  Predvideno je tudi  igrišče za 
invalide.  

V letu 2012: 
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CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 
Ljubljana je izdelala IDZ - Idejne zasnove 7a farno izvedbo »Športni 
park Mirna - 1. faza« in sicer prvi v juliju in avgustu, z dopolnitvijo v 
oktobru 2012; 

V letu 2013: 
- FORM Brestanica d.o.o. je izdelal načrta prestavitve in zaščite TKO za objekt 

»Utrjeno dvorišče, otroško igrišče in teniški igrišči«; 

CURK ARHITEKTURA, Jožica Curk s.p. Jurčkova cesta 231, 1000 
Ljubljana je ponovno izdelala spremembi IDZ - Idejne zasnove 7a fazno  
izvedbo »Športni park Mirna - 1. faza« in sicer spremembi v februarju in 
nato še enkrat v septembru 2013; 
Na vprašanje: 
»Kakšni so razlogi za spremembe pri izdelavi IDZ - Idejnih zasnov 
»Športni park Mirna « z mesecev julija in avgusta, z dopolnitvijo 
oktobra 2012 ter IDZ iz meseca februarja in septembra 2013?«, smo 
prejeli od nadzorovane osebe naslednje pojasnilo: 
»Za potrebe izvedbe določenih aktivnosti /izgradnjo objektov v 
športnem parku, so se naročale idejne zasnove, ki so se sproti 
spreminjale zaradi poznejših izboljšav ali sprememb, ki so bile 
posledica pogojev soglasodajalcev. Tako je bilo ugotovljeno, da je bilo 
treba zasnovo teniškega igrišča zaradi poteka javne kanalizacije 
spremeniti, in sicer tako, da se je vzdolžna os igrišča zarotirala za 90 
stopinj, sicer bi igrišče »povozilo« kanalizacijo in jaške na njej, to pa 
ni dopustno. Potrebna je bila tudi prestavitev vodovoda in elektro 
kabla.« 

II. OSTALE NALOGE 

Drv i h treh mesecih leta 2017 je nadzorni odbor: 
obravnaval in sprejel Letno poročilo o delu in nadzorih Nadzornega odbora Občine Mirna za 
leto 2016 in 
poročilo o letni porabi sredstev za leto 2016 ter o njih seznanil župana in občinski svet, 
poročal županu in občinskemu svetu o izvršenem nadzoru potnih stroškov Občine Mirna v 
letu 2015, 
podal predloge in stališča k Poročilu zaključnega računa proračuna za leto 2016 . 

drugem in tretjem kvartalu je opravil: 
pregled poročila o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017 ter se 
seznanil z rebalansom-1 in rebalansom-2 proračuna občine za leto 2017, 
opravljal nadzor odprtih terjatev in odprtih pravdnih zadev Občine Mirna v obdobju od leta 

2012 - 2016. 

zadnjem kvartalu je nadzorni odbor: 
izvedel nadzor projektne dokumentacije Občine Mirna v obdobju 2011 - 2017; 
obravnaval in sprejel Letno poročilo o delu in nadzorih Nadzornega odbora Občine Mirna za 
leto 2017 ter 
Letni program dela, nadzorov in finančnega načrta Občine Mirna za leto 2018 z rokovnikom 
izvedbe nalog. 
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Nadzorni odbor je tudi v letu 2017 spremljal upoštevanje danih priporočil nadzorovani osebi 
ob nadzorih in ugotovil, da: 

so bili v letu 2012 in 2013 ob nadzoru premoženja doslej spreleti le odloki o  
ustanovitvi javnih zavodov in javnega podjetla. Po priporočilu nadzornikov in zavezo 
z Dogovorom o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in  
Občino Mirna na dan 30. 06. 2011 naj bi se oblikovali zanje tudi Sporazumi št. 3 in  
št. 4 kar pa je odvisno od soglasja vseh štirih občin (Občine Trebnje, Občine  
Mokronog-Trebelno, Občine Šentrupert in Občine Mirna);  

da je ostala, skladno z že omenjenim Dogovorom, neizvršena tudi sklenitev 
Sporazuma o prenosu kapitalskih deležev•  

Po sklenitvi vseh sporazumov bo Nadzorni odbor ponovno pristopil k nadzoru 
premoženja z namenom ugotovitve in zagotovitve celotnega pregleda in tekočega, 
zakonsko zahtevanega evidentiranja finančnega, stvarnega in preostalega  
premoženja Občine Mirna.  

Občinski svet mora namreč  sprejeti akt, s katerim, na podlagi premoženjske bilance  
in popisa, ugotovi celotno premoženje občine, ki je podlaga za vpis lastninske pravice 
v zemljiško knjigo.•  

- da izvajalec KPL d.d. Ljubljana še vedno ni poravnal znesek 5.759,59 EUR iz naslova 
obračunanih stroškov odvoza in deponiranja gradbenih odpadkov (glej KONČNO 
POROČILO o nadzoru proračunskih sredstev za DIIP - Investicije in investicijsko 
vzdrževanje lokalne ceste in javnih poti v letu 2012). 

Ostale predloge in priporočila ob nadzorih skozi prvo in drugo mandatno obdoble ki so  
neodvisni od drugih subjektov, je nadzorovana oseba Občina Mirna dosledno spoštovala.  

Skozi celo leto 2017 je nadzorni odbor, skladno s statutom in svojim poslovnikom, sodeloval 
z županom, občinskim svetom in drugimi organi občine. 

Z letnim programom dela, nadzori in finančnim načrtom, končnimi poročili o nadzorih, z 
zapisniki sej, kakor tudi z letnim poročilom o delu ter poročilom o porabi proračunskih 
sredstev za preteklo leto, Nadzorni odbor Občine Mirna redno seznanja gospoda župana in 
člane občinskega sveta kakor tudi javnost z vsemi objavljenimi gradivi na naslednjem 
spletnem naslovu Občine Mirna: http://www.mirna.si/s1/obcina-mirnainadzorni-odbort  

Predsednica 
Nadzornega odbora Občine Mirna 

Marta Sluga 

14 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014

