NADZORNI ODBOR OBČINE RENČE-VOGRSKO

POROČILO O NADZORU OBVEŠČANJA DOMAČE IN TUJE JAVNOSTI NA
PRORAČUNSKI POSTAVKI 04039001 ZA LETO 2014

Vsebina:
1

Uvod

2

Ugotovitve nadzora

3

Zaključek

1.

UVOD

1.1. Osnovni podatki o nadzorovanih osebah
Predmet nadzora je bilo obveščanje domače in tuje javnosti na proračunski postavki 04039001, ki
obsega objavo občinskih predpisov, oglaševanje, izdajo občinskega glasila in spletno stran za leto 2014.
Nadzor se je opravil pri odgovornih osebah:.
•
•
•

Vladki Gal Janeš - načelnici oddelka za družbene dejavnosti,
Darji Fratnik – uslužbenki računovodstva,
Ani Koglot – uslužbenki glavne pisarne.

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora
•
•
•
•

32. člen zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. št. 94/07-UPB2)
47. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko z dne 27.12.2006
15. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko
Program nadzora NO Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 sprejet na seji 16.2.2015

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora
•

Sklep NO št: 4/2015 z dne 10.6.2015

1.4. Namen in cilj nadzora ter trajanje nadzora
Namen in cilj nadzora je bil pregledati financiranje iz občinskega proračuna, kot tudi zakonitost in
pravilnost poslovanja s sredstvi, ki so namenjena za te namene. Nadzor je bil izveden v dneh 18.6., 29.6.
in 13.7.2015.
1.5 .Izvedba nadzora
Nadzor sta opravili:
•
•

Vlasta Hönn: vodja nadzorne skupine in
Karmen Černigoj Furlan: članica nadzorne skupine

1.6. Temeljni predpisi
Pri nadzoru so bili uporabljeni:
•
•
•

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče–Vogrsko (Ur. objave
13.7.2015),
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles OS in
članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko sprejet na seji OS 20.3.2007,
Navodilo o javnem naročanju v Občini Renče–Vogrsko z dne 15.3.2010.

2.

UGOTOVITVE NADZORA

2.1. Izdaja občinskega glasila in uradne objave
Dne 29.5.2007 je Občinski svet sprejel Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine
Renče-Vogrsko, s katerim se občane obvešča o delu občinskih organov, krajevnih skupnosti, javnih
zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je Občina, društev in drugih
organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu. Priloga glasila so tudi Uradne objave občinskih
predpisov.
Glasilo urejata urednik in uredniški odbor, ki se imenujeta za mandatno dobo štirih let, mandat pa se
jima izteče z iztekom mandatne dobe članov občinskega sveta. Nazadnje je bil uredniški odbor
imenovan s sklepom občinskega sveta 28.10.2014.
Za izdajanje glasila se zagotavljajo sredstva v občinskem proračunu ter s prihodki od oglasnih in drugih
sporočil.
Uredniku in članom uredniškega odbora pripada sejnina za udeležbo na sejah odbora in se obračunava
skladno z 8. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles OS in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko in sicer za urednika v višini 1,5%,
za člane pa 1% vrednosti osnovne plače župana brez dodatka za delovno dobo. Ugotovljeno je bilo, da
si uredniški odbor in urednica obračunajo za vsako številko tri sejnine za tri seje (na 1. seji določijo
programsko zasnovo, na 2. gradivo pregledajo, na 3. pregledajo dokončno oblikovano gradivo pred
oddajo v tisk).
Na začetku mandata novega občinskega sveta se izvrši izbor najugodnejšega ponudnika za oblikovanje
in posebej za tisk glasila, s katerima se kasneje sklene podjemna pogodba za vsako koledarsko leto
posebej. Izbor najcenejšega ponudnika se opravi na podlagi ponudb, ki si jih pridobi občina sama. Zakon
o javnih naročilih občine ne zavezuje k javnim objavam, ker pogodbena vrednost vseh del ne presega
10.000,00 EUR brez DDV ne glede na število izdanih izvodov na koledarsko leto. Skladno z Navodilom
o javnem naročanju v Občini je bil izveden enostavni postopek s pridobitvijo dveh ponudb.
Izbor oblikovalca je bil opravljen na podlagi dveh ponudb, za tiskarja na podlagi treh ponudb. V letu
2014 je bilo tiskanje preneseno na drugo pravno osebo zaradi statusnih preoblikovanj izbrane pravne
osebe, s katero je bila tudi sklenjena podjemna pogodbe le za čas do izteka koledarskega leta. V letu
2015 pa je bil z novim mandatom občinskega sveta opravljen nov izbor izvajalca. Občina tudi zagotavlja
ves material za fotografiranje in fotoaparat.
Nadaljnji stroški v zvezi z izdajo glasila so še stroški lektoriranja. Lektoriranje se s podjemno pogodbo
oddaja zunanjemu izvajalcu za ceno v višini treh sejnin člana uredniškega odbora za izvod. V letu 2014
so bili stroški za lektoriranje zahtevani in obračunani le za pol leta.
Občinski predpisi se objavljajo v Uradnih objavah Občine Renče-Vogrsko, ki so priloga občinskemu
glasilu. Za njihovo oblikovanje in tisk so zadolženi isti izvajalci kot za glasilo. Če potreba po objavi
predpisov istočasno ne sovpada z izdajo občinskega glasila, se le ti objavijo posebej in tiskajo pri drugem
tiskarju, s katerim je sklenjena letna pogodba za tisk.

2.2. Obveščanje javnosti in spletna stran
Obveščanje javnosti izvaja Občina preko Radia Robin in preko spletne strani.
Za oglaševanje dogodkov in sporočanje obvestil javnosti je Občina sklenila pogodbo o medsebojnem
sodelovanju z Radio Robin, pri katerem je zakupila 123 sekund programa na teden. Podobno pogodbo
ima za objave in vzdrževanje spletne strani sklenjeno z izvajalcem za dela potrebna za najem paketov
podaljšanja registracije domene, najem sistemov za vnos vsebin in 6 ur pavšalne podpore. Z naročilnico
pa je naročila storitve o objavi podatkov o občini in logotipa v telefonskem imeniku za tiskane in spletne
izdaje.
2.3. Viri sredstev
Sprejeti proračun za 2014 je na proračunsko postavko 04039001 razporedil sredstva v višini 24.558
EUR. Z letnimi prerazporeditvami sredstev je bilo na tej postavki 27.858 EUR. Z zaključnim računom
pa je bila ugotovljena poraba v višini 27.707 EUR, od tega je bilo porabljeno za objavo občinskih
predpisov in oglaševanje 8.017 EUR; za izdajo občinskega glasila 18.718 EUR in za spletno stran 972
EUR. Dejanska poraba ni prekoračila proračunske postavke. Odgovorna oseba je še pojasnila, da se
stroški pri izdaji glasila znižujejo tako za oblikovalske storitve kot materialni stroški (izbira cenejšega
papirja za tisk).

3.

ZAKLJUČEK

Nadzor ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju na kontrolirani proračunski postavki. Posamezne
proračunske postavke v letu 2014 tudi niso bile prekoračene.
Občina je pri naročilih za navedene storitve upoštevala predpisane postopke z Navodilom o javnem
naročanju v Občini.
Izplačila za opravljene storitve temeljijo na ustreznih pravnih podlagah.

Pripravili: Vlasta Hönn
Karmen Černigoj Furlan

Renče, 30.7.2015

Gregor Kobal
predsednik NO

