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P O R O Č I L O 
 

O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE NOVA GORICA V LETU 
2017 

 
 

1. ZASEDANJA 
 
V letu 2017 je imel NO MONG 10. sej in sicer: 
 
  1. seja: 12.01.2017 
  2. seja: 17.05.2017 
  3. seja: 14.06.2017 
  4. seja: 28.06.2017 
  5. seja: 12.07.2017 
  6. seja: 30.08.2017 
  7. seja: 25.10.2017 
  8. seja: 08.11.2017 
  9. seja: 29.11.2017 
10. seja: 27.12.2017 
 
Vse seje so potekale v prostorih Mestne občine Nova Gorica, razen prve, ki je bila 
povezana z izobraževanjem o delu NO. 
 
 

2. Teme, ki jih je NO MONG obravnaval: 
 

- Gradiva za seje MS; 
- Poročila o nadzoru; 
- Določitev programa dela za leto 2018; 
- Obravnava poročila Računskega sodišča in 
- Pobude občanov 

 
 

3. Uvedeni in zaključeni nadzori v letu 2017: 
 

- Splošni nadzor Zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 
2016 in nad izpolnjevanjem predlogov in priporočil nazornega odbora iz 
prejšnjih nadzorov; 

- Nadzor proračunske rezervacije MONG v letu 2016. 



 

- Nadzor proračunske postavke 10079 – investicijsko vzdrževanje in nakup 
opreme za vrtce v letu 2016. 

- Nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja izvajalca gospodarske 
javne službe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

- Nadzor na proračunski postavki 10067 – sofinanciranje otroških in 
mladinskih programov in projektov v letu 2016. 

 
Na več sejah je NO obravnaval tudi: 

 
- Nadzor nad učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev na 

proračunski postavki 10153 – telovadnica Dornberk. 
- Splošni nadzor nad uspešnostjo delovanja projektne pisarne in izvajanja 

investicijskih projektov občine z analizo izpolnjevanja priporočil NO iz 

nadzora v letu 2016  

 

Končnih poročil v obeh nadzorih iz različnih vzrokov še ni sprejel in jih bo 

sprejel v začetku leta 2018. 

 
4. Zaključek. 

 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je za leto 2017 sprejel Program 
svojega dela. V programu je opredelil nadzor porabe proračunskih sredstev v letu 
2016 in sicer: 

1) Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 in 
izpolnjevanje priporočil ob prejšnjih nadzorih 

2) Uspešnost delovanje projektne pisarne in vodenje projektov MONG 
3) Naložbo proračunskih sredstev v dva infrastrukturna objekta. 
4) Ocena učinkovitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev pri 

neposrednem uporabniku. 
5) Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v krajevni skupnosti ali 

javnemu zavodu oz. javnem podjetju po sklepu NO 
6) Pregleda na zunanjo pobudo (KPK, pobude občanov ali svetnikov) 

 

Od naštetih nadzorov je nadzorni odbor opravil nadzore, kot je navedeno v točki 3 
Uvedeni in zaključeni nadzori v letu 2017.  
 
Vsa zgoraj omenjena dokumentacija (poročila, zapisniki) se nahaja v arhivu 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica.  
 
 
 
                                                                                   Predsednik  
                                                                                 Miloš Pavlica, l.r.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   




