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Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 8. ter 24. člena 
Poslovnika Nadzornega odbora MONG in Programa dela  Nadzornega odbora 
MONG, sprejetega na 2. seji Nadzornega odbora dne 15.2.2011 je Nadzorni 
odbor Mestne občine Nova Gorica ( v nadaljevanju Nadzorni odbor)) na 11. seji 
dne 2.2.2012 sprejel 
 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

nad porabo proračunskih sredstev 
proračunske postavke 1402/09027 

   
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 

 Vladimir Uršič, predsednik NO 

 Kvirin Velikonja, član 

 Bruno Bizjak, član 

 Darjo Bon, član 

 Valter Breščak, član 
 

2. Poročevalec: 

 Bruno Bizjak 

 Kvirin Velikonja 
 

3. Izvedenca: 

 Bruno Bizjak 

 Kvirin Velikonja 

 Sklep 4. seje NO MONG z dne 30.3.2011. 
 

4. Predmet nadzora: 

 Poraba proračunskih sredstev proračunske postavke 1402/09027. 
 
 
UVOD 
 
Program 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je po 
zaključnem računu za leto 2010 zabeležila odhodke v znesku 936.328,00 eur. Za 
postavko 09027  Finančne spodbude za razvoj podjetništva 256.218,00 eur. 
- konto 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.897,00 
- konto 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem 185.967,00 
- konto 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 53.354,00 
 
MONG je izvedla dva razpisa in sicer: 
 
I.  Prvi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj ter projektov inovacij, je MONG objavil v Ur. list RS št. 94 z 



 

dne 20.11.2009. Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo razpisa je 250.000 
EUR, od tega za ukrep A-spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene 
dejavnosti in razvoj, namenjenih 200.000 EUR za ukrep B-spodbujanje ukrepov 
inovacij pa 50.000 EUR. 
 
Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v MONG je 
dne 9.4.2010 na svoji 18. seji obravnavala 35 prispelih vlog. Od tega se je 25 
prosilcev prijavilo za ukrep A (Spodbujanje začetnih investicij in investicij v 
razširjene dejavnosti in razvoj), 10 prosilcev pa na ukrep B (Spodbujanje projektov 
inovacij). 
Na 19. in 20. seji komisije dne 20. in 23.4.2010 je ponovno obravnava vloge in 
sprejme predlog razdelitve razpisanih sredstev in sicer za projekt inovacij 10 
prosilcem, za projekt investicij  14 prosilcem. 
Ker je bilo zaprošenih sredstev manj kot razpoložljivih sredstev, se skladno z 
zadnjim odstavkom točke X javnega razpisa, vsem prosilcem odobri maksimalno 
višino odobrenih sredstev (investicije 55% upravičenih stroškov brez DDV ali 
20.000 EUR in inovacije 50% upravičenih stroškov brez DDV ali 10.000 EUR)    
 
Izvedenca nadzora  sta pregledala  dokumentacijo prejemnikov sredstev za 
projekte s katerimi je MONG sklenila pogodbe  o sofinanciranju stroškov projektov 
inovacij ukrep B in sicer: 
 
- Pegasus d.o.o., Branik 67/e, 5295Branik,  pogodba št. 301-5/2009 inov-2-57 
za znesek 10.000 EUR 
-Etris d.o.o.,Prvomajska ulica 28/a, 5000 Nova Gorica, pogodba št. 301-
5/2009-inov-5-267 za znesek 10.000 EUR 
- Hidrogib d.o.o.,Pod Škabrijelom 14,5000 Nova Gorica, pogodba št. 301-
5/2009 inov-8-60 za znesek 10.000 EUR 
- Gonzaga –pro d.o.o., Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, pogodba  št.301-
5/2009-inov-9-164. 
 
Pregledana je tudi zahtevana dokumentacija prejemnikov sredstev za projekte 
začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj materialnih 
investicij(nakup novih strojev in opreme) ter nematerialnih investicij nakup 
patentov, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske 
opreme, ki je potrebna za izvajanje proizvodnih procesov, s katerimi je MONG 
sklenila pogodbe o sofinanciranju investicije-ukrep A. 
 
- Sinpro,Urška Simčič s.p., Cankarjeva 84, 5000 Nova Gorica,  pogodba 
št.301-5/2009-inv-3-84 v višini  11.425,70 EUR 
- Dabra d.o.o., Industrijska cesta 11, 5000 Nova Gorica, pogodba št.301-5-
/2009-inv-4-74 v višini 20.000 EUR 
-Mizarstvo Birsa Igor s.p, Branik 98/a, 5295 Branik,pogodba št.301-5/2009-inv-
6-7 , v višini 16.500 EUR 
- Pekarna Brumat d.o.o.,Vodovodna pot 13, 5000 Nova Gorica, pogodba 
št.301-5/2009-inv-8-112 v višini 20.000 EUR 
- Hidrogib d.o.o., Pod Škabrijelom 14, 5000 Nova Gorica, pogodba št-301-
5/2009  inv-18 v višini 19.759,30 EUR 
- Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta 16/a, 5000 Nova Gorica, pogodba št. 
301-5/2009-inv-21-236 v višini 19.064,70 EUR. 



 

 
 
II.  Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  
dejavnosti in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij objavljen v 
UL RS št. 40 dne 21.5.2010 objavljen s strani MONG. Višina razpoložljivih 
sredstev za izvedbo razpisa 20.000 EUR. 
 
Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v MONG je 
na 21. seji dne 11.6.2010 pregledala 26 prispelih vlog.  Na 22. seji 16.6.2010 
sprejme sklep o odobritvi zaprošenih sredstev po ukrepu A (za sofinanciranje 
stroškov naslednjih začetnih investicij in v razširjanje dejavnosti in razvoj) 9. 
prosilcem. Po ukrepu B ( sofinanciranje upravičenih stroškov promocijskih 
aktivnosti podjetij, ki se udeležujejo določenega sejma ali razstave doma ali v 
tujini) pa 11 prosilcem. 
 
Pregledana je bila dokumentacija sledečih prejemnikov sredstev, s katerimi je 
MONG sklenila pogodbe o sofinanciranju po razpisu: 
 
Ukrep A investicije 
- Olea, Andrej Volk s.p., Trnovo 64,  5252 Trnovo pri Gorici, pogodba št. 301-
5/2009-inv-226 v višini 1.969 EUR  49,5% stroškov investicije 
- Bm zavese, Hrovat Bitežnik s.p, Ulica Bratov Hvalič 68, 5000 Nova Gorica, 
pogodba št.301-5/2009-5-inv-248, v višini 1.757,54 EUR  44% stroškov investicije  
 
Ukrep B promocija 
- Gostol-gopan d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, pogodba št.301-
5/2009-3-p-180, v višini 2.527 EUR ali 50% upravičenih stroškov promocijskih 
aktivnosti 
- Final inženiring in gradbeništvo d.d., Cesta 25.junija 1/f, 5000 Nova Gorica, 
pogodba št-301-5/2009-2-p-217, v višini 2.486,80 EUR ali 45% upravičenih 
stroškov 
- Makabo d.o.o., Cesta 25.junija 1/j, 5000 Nova Gorica, pogodba št. 301-
5/2009-1-p-209, v višini 3.441,40 EUR ali 40% upravičenih stroškov promocijskih 
aktivnosti. 
 
 UGOTOVITVE 
 
1.  Pri pregledani dokumentaciji po I. javnem razpisu ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti  pri dodeljevanju sredstev o sofinanciranju stroškov inovacij (ukrep 
B). 
 
2.  Po ukrepu A –spodbujanje začetnih investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj 
obstaja dvom, da je podjetje Hidrogib d.o.o., Pod Škabrijelom 14, 5000 Nova 
Gorica nabavilo poleg ostale opreme tudi rabljeni viličar ne pa nov, kakor to 
zahtevajo razpisni pogoji v točki II. predmet javnega razpisa pod točko A (nakup 
novih strojev in opreme). 
Iz predložene dokumentacije komisiji je podjetje  Hidrogib d.o.o. prvotno predložilo 
predračun podjetja Strojegradnja Horvat s.p. (predračun št. 16/2010 od dne 
16.2.2010) na  znesek 8000,00 Eur  + ddv 1600,00 Eur za rabljeni viličar znamke 
LINDE H30D letnik 1997. Kasneje pa račun podjetja  NOVI VILPROF d.o.o. (rač. 



 

Št. 10-300-000419 od dne 13.9.2010) enak znesek, za viličar LINDE H25D , 
vendar iz računa ni razvidno da gre za nov stroj. 
NO meni, da je podjetje nabavilo rabljeno opremo, kar pa je v nasprotju z 
razpisnimi pogoji. 
 
3. Pri  II. Javnem razpisu  za spodbujanje začetnih investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj ter sofinanciranje promocijskih aktivnosti podjetij pri 
pregledani dokumentaciji ni bilo zaznanih nepravilnosti. 
 
PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 
1.  Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da pri 
podjetju Hidrogib d.o.o.  preveri ali gre za nov ali star stroj ter pristojno ukrepa. 
2.  Oddelku za gospodarstvo Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da po 
potrebi najame zunanjega strokovnjaka pri pregledovanju in ocenjevanju realne 
vrednosti opreme, ki je predmet razpisa. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 27.1.2012 poslal Osnutek 
poročila o izvršenem nadzoru  nad porabo proračunskih sredstev postavke 09027. 
Oddelek za gospodarstvo je Osnutek poročila obravnaval in dne 30.1.2012 poslal 
Nadzornemu odboru MONG odgovor, da na osnutek poročila nima pripomb.  
 
 
Številka:060-5/2011-4 
Datum: 2.2.2012 
 
 
                                                                                      PREDSEDNIK 
                                                                                      Vladimir Uršič 
 
 
 
Vročiti: 

1. Oddelek za gospodarstvo 
2. župan MONG 

3. Mestni svet MONG 
                                                                                           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


