
 

 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA 
TRG EDVARDA KARDELJA I 
5000NOVA GORICA 

 

TEL.: +386 (0)5 335 01 71 
FAX: +386 (0)5 302 12 33 

 

Nadzorni odbor   
 

 

Na podlagi 37. člena Statuta  Mestne občine Nova Gorica ter 27. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne 
občine Nova Gorica ( v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 4.11.2021 
 
 

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PRORAČUNSKO 
POSTAVKO 09005- SPODBUDE ZA UREJANJE ZEMLJIŠČ, POSPEŠEVANJE 

IN RAZVOJ KMETIJSTVA 
 
Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Tjaša Harej Pavlica,  
2. Aljoša Cej; 
3. Miloš Pavlica,  
4. Vojko Krševan; 
5. Anton Benko. 

 
Poročevalec: 

1. Tjaša Harej Pavlica 
 
Nadzorovani organ: 
Občinska uprava. 
 
Predmet nadzora: 
Nadzor zakonitosti in preglednosti porabe javnih sredstev na proračunski postavki 
09005- spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.  
 
UVOD 
 
Nadzorni odbor je na podlagi Programa dela za leto 2021 na 16. redni seji, dne 
10. 2. 2021 sprejel sklep, da opravi nadzor nad zakonitostjo in preglednostjo 
porabe sredstev na proračunski postavki 09005- spodbude za urejanje zemljišč, 
pospeševanje in razvoj kmetijstva. Za nadzor je določil go. Tjašo Harej Pavlica. 

 
Župan je za kontaktno osebo za nadzor odredil go. Zdenko Kompare, višjo 
svetovalko za gospodarski razvoj. 
 
Namen nadzora je bil preveriti zakonitost in preglednost porabe sredstev na 
obravnavani proračunski postavki. 
 
Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija: 
 

 Zakon o javnih financah – (Uradni list RS št. 11/2011, uradno prečiščeno 
besedilo,14/2013 popravki - 101/2013, 55/2015 – ZFisP 96/2015 – ZIPRS 
16/2017 in 13/2018),  

 Statut Mestne občine Nova Gorica, 



 

 Zaključni račun Mestne občine Nova Gorica za leto 2020. 

 Odlok o ohranjanju in spodbujanju kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Nova Gorica za programsko obdobje 2015 – 2020 (Uradni list RS št. 70/15, 
27/17, 39/19), 

 Dokumentacija, ki se vodi pod obravnavano proračunsko postavko. 

 

Sodelovanje med nadzornim organom in nadzorovanim organom je bilo v 
celotnem postopku nadzora zelo zgledno. 
 
UGOTOVITVE 
 
V letu 2020 je bilo na nadzorovani proračunski postavki porabljeni za 126.951 
EUR sredstev.  
 
Znotraj navedene postavke sta bila objavljena dva razpisa za dodelitev sredstev, 
in sicer za ukrepe po skupinskih izjemah (osnovna kmetijska dejavnost) ter 
ukrepe de minimis (dopolnilna kmetijska dejavnost). 
 
Sredstva se najprej razdelijo glede na število prejetih vlog ter same zneske, ki jih 
prijavitelji prijavijo. V kolikor pride do tega, da kakšen od upravičencev ne dostavi 
celotne dokumentacije, posledično pa ne prejme dodeljenih mu sredstev, se le-ta 
sorazmerno razdelijo med ostale upravičence. 
 
Vse prejete vloge se obravnavajo na komisijskih obravnavah. 
 
Na javni razpis, vezan na osnovno kmetijsko dejavnost, je prispelo skupno 23 
vlog, od tega je 19 prijaviteljev prejelo sredstva. Sredstva so bila dodeljena za 
nakupe različnih kmetijskih pripomočkov, kot so žveplalnik, obračalnik, 
zgrabljalnik, mulčer, kosilnica, itd. Skupni izplačani znesek po navedenem razpisu 
v letu 2020 je znašal 50.001 EUR. 
 
Na del javnega razpisa, ki je bil vezan na dopolnilno kmetijsko dejavnost, je bilo 
oddanih 23 vlog, od tega je sredstva prejelo 20 upravičencev. Sta pa bili vloženi 
tudi dve pritožbi. Skupni dodeljeni znesek je znašal 61.709 EUR. Iz prijavljenih 
vlog je razvidno, da so upravičenci večino denarnih sredstev prejeli za nabavo 
sodov oz. cistern ter promocijo. 
 
Znotraj razpisa je bila predvidena dodelitev sredstev za pokrivanje operativnih 
stroškov prevoza iz odročnih krajev. Navedena sredstva so bila dodeljena 
Kmetijski zadrugi Tolmin v znesku 15.000 EUR. Predvideno je bilo tudi pokrivanje 
stroškov prevoza pitne vode. Za navedeni ukrep je bil rezerviran znesek 1.500 
EUR. 
 
V pregledu je bilo ugotovljeno, da je s strani MONG razpisna dokumentacija 
skrbno pripravljena, vloge celovito pregledane in celoten postopek ustrezno 
voden. Upravičenci, ki so po obravnavanem javnem razpisu prejeli denarna 
sredstva, so podvrženi petletni kontroli MONG o uporabi tiste kmetijske opreme, 
za nabavo katerega so prejeli denarna sredstva. V praksi navedeno pomeni, da 



 

MONG nekajkrat ali vsaj enkrat v dobi mandata komisije naključno ali po kakšnem 
drugem dogovorjenem ključu (kot na primer prejemniki najvišjih zneskov 
pomoči,…) za vsako proračunsko leto izbere investicije, za katere opravi nadzor 
na terenu. Prejemniki morajo ohraniti sofinancirane investicije najmanj pet let po 
prejemu pomoči, zato se v tem času lahko opravi nadzor.  

 
SKLEP  
 
Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila poraba na proračunski postavki 09005 – 
spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva v skladu z 
zakonodajo ter je vsa pripadajoča dokumentacija vodenja pregledno in 
transparentno. 
 
ZAKLJUČEK 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je poslal Osnutek poročila o 
opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 09005 – spodbude za urejanje 
zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva županu dr. Klemnu Miklaviču. 
 
Na osnutek poročila je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica v 
poslovniškem roku 15. dni prejel pripombe s strani višje svetovalke za 
gospodarski razvoj in sicer manjši vsebinski popravek, ki ga je NO MONG 
upošteval pri pripravi končnega poročila. 
 
V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet Mestne 
občine Nova Gorica, župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni 
obravnavati končno poročilo nadzornega odbora.  

 
 
       
Številka: 0111-5/2021-4 
Datum:  4. 11. 2021 
 
 
                                                                                  PREDSEDNICA NO 
                                                                                 Tjaša Harej Pavlica, l.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      




