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Na podlagi 37. Člena Statuta Mestne občine Nova Gorica in 30. Člena Poslovnika 
Nadzornega odbora ter Programa dela za leto 2013 Nadzornega odbora Mestne občine 
Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju Nadzorni 
odbor) na svoji 22. seji dne 16.7.2013 prejel 
 
 

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
proračunske postavke 10.121 

Rekonstrukcija in dozidava Osnovne šole Ledine 
 

POROČILO JE DOKONČNI AKT NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE  
NOVA GORICA 

 
 

1. Nadzorni odbor sestavljajo: 

 Vladimir Uršič, predsednik 

 Darjo Bon, podpredsednik 

 Kvirin Velikonja, član 

 Bruno Bizjak, član 

 Valter Breščak, član 
 

2. Poročevalca: 

 Kvirin Velikonja 

 Bruno Bizjak 
 

3. Vršitev nadzora: 

 Nadzor je bil opravljen v prostorih Mestne občine Nova Gorica 
 

4. Predmet nadzora: 

 Poraba proračunskih sredstev pri rekonstrukciji in dozidavi Osnovne šole Ledine 
Nova Gorica. 

 
UVOD 
 
Na podlagi sklepa 19. seje Nadzornega odbora MO Nova Gorica z dne 23.4.2013 je bil 
opravljen nadzor namenske in smotrne porabe proračunskih sredstev pri rekonstrukciji in 
dozidavi Osnovne šole Ledine Nova Gorica. V prostorih MO Nova Gorica, v prisotnosti 
odgovornega skrbnika nad izvajanjem investicije, imenovanega od župana,  sta opravila 
nadzor člana Nadzornega odbora Bruno Bizjak in Kvirin Velikonja, dne 20.5. in 5.6.2013. 
Spodaj navedene dokumente sta člana preučila (kopije se nahajajo v arhivu Nadzornega 
odbora), druge pa pregledala v pisarni skrbnika investicije. Izhodišče usklajenosti je bil 
Investicijski program - Novelacija št. 351-178/2011-131 z dne 31.08.2012. Nadzorni 
odbor je dne 19.6.2013 osnutek poročila posredoval nadzorovanemu organu, ki pa v 
določenem roku ni odgovoril z odzivnim poročilom. 
 
 
 
 
 



 

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA 
 

 Investicijski program št. 351-178/2011-131 z dne 31.08.2012. Rekonstrukcija in 
dozidava Podružnične OŠ Ledine, I., II. in III. Faza; 

 Razpisni pogoji na Portalu javnih naročil št. JN11023/2011; 

 Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-6/2011-39, z dne 30.11.2011; 

 Gradbena pogodba št. 351-178/2011-6 z dne 15.02.2012 (izvajalčeva številka 
pogodbe 1123-11223 z dne 15.02.2012); 

 Aneks št. 1 h gradbeni pogodbi z dne 06.04.2012; 

 Aneks št. 2 h gradbeni pogodbi z dne 14.6.2012; 

 Obvestilo Ministrstvu za finance o oddaji javnega naročila št. 351-178/2011-91, z 
dne 08.06.2011; 

 Zapisnik o pogajanjih za izvedbo št. 351-178/2011-103  7 dne 20.06.2012; 

 Odločitev o oddaji javnega naročila nujna vzdrževalna dela na obstoječem 
delu,…št. 351-178/2011-104 z dne 22.6.2012; 

 Aneks št. 3 h gradbeni pogodbi z dne 6.7.2012;  

 Začasne gradbene situacije za mesece 05/12 in 06/12 (pregledane v pisarni 
skrbnika investicije); 

 Kartica SN: 10121 Rekonstrukcija in doz. OŠ Ledine za leto 2012 do 2013; 

 Zahtevek za unovčenje bančne garancije št. 351-178/2011-513; 

 Zapisnik o primopredaji izvedenih del;  

 Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-3/2012-49 z dne 11.5.2012: Dobava in 
montaža notranje opreme za Osnovno šolo Ledine v Novi Gorici; 

 Pogodba o dobavi in montaži športne opreme za telovadnico OŠ Ledine št. 430-
3/2012-51; 

 Garancija za odpravo napak v garancijskem roku št. GD-10046/12, z dne 
30.11.2012 (Faktor banka d.d); 

 Dodatek št. 1 k bančni garanciji za odpravo napak v garancijskem roku št. GD-
10046/12, z dne 21.02.2013; 

 Dogovor o delnem plačilu z dne 5.12.2012; 

 Zapisnik o primopredaji ter končnem obračunu izvršenih del za dobavo in 
montažo opreme z dne 28.3.2013; 

 Pogodba za recenzijo/strokovni pregled projektne dokumentacije za OŠ Ledine št. 
42/2011, z dne 5.2.2011; 

 Pogodba za strokovno in tehnično pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije št. 
430-9/2011-4 z dne 05.10.2011; 

 Pogodba za izvedbo aktivnosti pred uvedbo v delo izvajalca št. 351-14/2012-7 z 
dne 15.2.2012; 

 Pogodba za gradbeni nadzor pri rekonstrukciji in dozidavi OŠ Ledine št. 351-
15/2012-7, z dne 22.02.2012; 

 Pogodba za recenzijo projektne dokumentacije in nadzor nad izvedbo notranje 
opreme št. 351-62/2012-6 z dne 16.05.2012; 

 Pogodba za izvajanje nadzora po ZGO-1 v podaljšanju izvajanja GOI del z 
zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki na objektu št. 351-178/2012-407, z 
dne 03.01.2013; 

 
 
UGOTOVITVE  
 

 V letu 2012 je bilo rezerviranih v proračunu (postavka 10.121) MO Nova Gorica  
3.715.000,00 Evrov, realizirano 3.206.409,00 Evrov. Manj porabljenih sredstev od 
planiranih je posledica zamude pri gradnji. Iz dokumentacije je razvidno, da je 
krivec zamude izvajalec Marc GP d.o.o.. 



 

 Investitor MO Nova Gorica je zaradi zamude pri gradbenih delih podal in uveljavil 
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti št. 3841/12 z dne 
13.12.2012 v višini 308.422,90 Evrov; 

 Pri pregledu delnih gradbenih situacij je ugotovljeno, da so pregledane situacije 
likvidirane s strani nadzornega organa in skrbnika investicije, listine za izvedbo 
plačil pa s strani Oddelka za finance in župana; 

 Iz kontne kartice je razvidno, da je investitor plačeval po situacijah tudi direktno 
podizvajalcem, kar v skladu s Gradbeno pogodbo št. 351-178/2011-6 čl. 8 ;  

 Investitor je podpisal tri pogodbe za opremo in sicer: Gonzaga – Pro d.o.o., 
Solkan; Kogast Sistemi d.o.o. Grosuplje in Elan Inventa d.o.o. Begunje na 
Gorenjskem d.o.o. Ugotovljeno je, da so dobavitelji izdelali opremo v 
pogodbenem roku. Zaradi zamud gradbenih del je bila montaža opreme, po 
dogovoru z investitorjem, izvršena kasneje. Glede na to, da se je investicija 
zamaknila za več mesecev, so dobavitelji opremo skladiščili svojih prostorih. 
Investitor je izvršil delno plačilo: Podjetju Gonzaga d.o.o. v višini  148.686,86 
Evrov ter podjetju Elan Inventa d.o.o. 136.763,32 Evrov; 

 Pregledane so bile pogodbe o nadzoru investicije, ugotovljeno je bilo, da ni 
odstopanj od pogodbenih dogovorov; 

 
 
SKEPI 
 

1. Po vzorčnem sistemu je bila dokumentacija pregledana in Nadzorni odbor 
ocenjuje, da nadaljevanje pregleda smotrne porabe proračunskih sredstev s  strani 
Nadzornega odbora ni potrebno. 

 
 
ZAKLJUČEK 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 19.6.2013 poslal Osnutek poročila o 
izvršenem nadzoru županu g. Mateju Arčonu. 
Na Osnutek poročila po preteku 15 dnevnega roka Nadzorni odbor MONG ni prejel 
ugovora s strani župana, zato je na 22. seji z dne 16.7.2013 sprejel Poročilo o izvršenem 
nadzoru. 
 
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 
Poročilo nadzornega odbora.  
 
 
Številka: 060-3/2013-3 
Datum:  16.7.2013 
 

           Predsednik NO 
        Vladimir Uršič 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                       
                                                                             
 


