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Na podlagi 37. čl. Statuta  Mestne občine Nova Gorica in  30. in 32. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora MONG je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica  (v 
nadaljevanju Nadzorni odbor) na 22. redni seji dne 16.7.2013 sprejel 
 
 

 POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
MESTNE OBČINE NOVA GORICA ZA LETO 2012 

 
POROČILO JE DOKONČNI  AKT NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE 

NOVA GORICA 
 
 
Nadzorni odbor v sestavi: 

 Vladimir Uršič, predsednik NO 

 Kvirin Velikonja, član 

 Darjo Bon, član 

 Bruno Bizjak, član 

 Valter Breščak, član 
 
Poročevalca: 

 Vladimir Uršič 

 Darjo Bon 
 
Nadzorovani organ: 
Župan mestne občine Nova Gorica 
 
Predmet nadzora: 
Zaključni račun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 
 
 
UVOD 
 
Nadzorni odbor je na 19. redni seji dne 23.4.2013 sprejel sklep, da opravi nadzor nad 
zaključnim računom Mestne občine Nova Gorica za leto 2012. Župan Mestne občine 
Nova Gorica je dne 29.4.2013 v odgovoru na ta sklep za sodelovanje pri opravljanju 
nadzora pooblastil gospo Suzano Kožman. Nadzorni odbor je dne 19.6.2013 osnutek 
poročila posredoval nadzorovanemu organu , ki pa v določenem roku ni odgovoril z 
odzivnim poročilom. 
 
Namen nadzora je bil preveriti ustreznost sestave zaključnega računa mestne občine 
Nova Gorica in tam prikazano  namenskost porabe proračunskih sredstev. 
 
Pri opravljanju nadzora so bili uporabljeni naslednji dokumenti: 

 Zaključni račun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, 

 Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Ur. l. RS 10/2012), 

 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (Ur. l. RS 
73/2012), 

 Zakon o javnih financah (Ur. l. RS 11/2011), 

 Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 



 

metodologija za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS/2001), 

 Statut Mestne občine Nova Gorica z dne 2.2.2012. 
 
 
UGOTOVITVENI DEL 
 
Pri pregledu strukture in vsebine Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova 
Gorica za leto 2012 (v nadaljevanju ZR MONG) ugotavljamo, da po strukturi ustreza 
Navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna (v 
nadaljevanju Navodilo). Zaključni račun v splošnem delu sestavljajo ustrezni izkazi bilanc 
prihodkov in odhodkov, računi finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v 
posebnem delu pa so realizirani finančni načrti neposrednih uporabnikov. Prav tako so v 
bilanci prihodkov in odhodkov v petih stolpcih prikazani vsi relevantni podatki ki jih 
Navodilo zahteva.  
 
Vsebinsko pomanjkljivost pa ugotavljamo v poročilih o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih porabnikov. V 10. čl. Navodila je v desetih točkah navedena vsebina tega 
poročila. V četrti točki tega člena je določeno, da ocena uspeha pri doseganju 
zastavljenih ciljev vsebuje fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje), poleg tega pa 
se mora ocena primerjati z doseženimi cilji v preteklih letih. V kolikor pa cilji niso 
doseženi, je potrebno podati pojasnila, ki morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski 
načrt za dosego zastavljenih ciljev in predloge novih ukrepov, če zastavljeni cilji niso 
izvedljivi. 
 
V veliki večini neposredni porabniki proračuna niso sledili temu Navodilu. Pri poročanju o 
doseganju ciljev so se zadovoljili z ocenami kot so: postavka je bila izvršena v okviru 
planiranih sredstev, cilj ni bil dosežen iz različnih razlogov, cilji so uresničeni v skladu s 
pričakovanji, cilji so bili skoraj v celoti doseženi, cilji se postopno uresničujejo in podobno. 
 
Tudi pri Krajevnih skupnostih, kot neposrednih porabnikih proračuna, ni potrebnega 
poročila o doseženih ciljih in rezultatih kot jih zahteva Navodilo. V kar 12 primerih pa je 
namesto pojasnil k računovodskim izkazom uspeha napisan komentar o uspešnosti 
delovanja Krajevne skupnosti, kar ne ustreza niti zahtevam po pojasnjevanju izkazov 
uspeha niti Navodilu. Komentarji kot so: poraba je potekala po planu, o realizaciji plana je 
brezpredmetno pisati, ocenjujemo, da smo zastavljene cilje in naloge v veliki večini dobro  
opravili, tudi ne zadoščajo zahtevam iz Navodila po poročanju o doseženih ciljih in 
rezultatih neposrednega porabnika. 
 
Pri pregledu zaključnega računa smo posebno pozornost namenili sredstvom 
proračunske rezervacije. Po 42. čl. Zakona o javnih financah sredstva proračunske 
rezervacije, s katerimi razpolaga župan, ne smejo presegati 2% prihodkov občine.  
 
V primeru obravnavanega zaključnega računa so bila sredstva rezervacije oblikovana v 
višini 0,07% prihodkov občine. Ta sredstva se lahko uporabijo za nepredvidene namene 
ali za namene, za katere se med letom izkaže, da jih proračun ni predvidel v zadostnem 
obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan, razporedijo pa se v finančne načrte 
neposrednih porabnikov. Pri pregledu sklepov o porabi sredstev splošne proračunske 
rezervacije z dne 27.11., 17.12. in 21.12. 2012  nismo ugotovili kršitev 4 čl. Odloka o 
proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, saj so bili za vse prerazporeditve 
izdani ustrezni sklepi. Ugotovljene so bile le manjše napake pri knjiženju nekaterih 
neplaniranih odhodkov, ki so se pokrili iz proračunske postavke 05008 (splošna 
proračunska rezervacija). Nekateri odhodki so se namreč knjižili na neustrezne 
proračunske postavke.  Zakon o javnih financah ne predvideva, da bi neposredni 
proračunski porabniki oblikovali svoje proračunske rezervacije. Krajevne skupnosti pa so, 



 

kot neposredni proračunski porabnik, oblikovale skupaj 336.977€  proračunskih 
rezervacij, sicer različno, od 0% pa do 260% lastnega proračuna. Ker tega ne predvideva 
niti Zakon niti Odlok, tako niso določena niti pravila o uporabi teh sredstev kar 
onemogoča tudi nadzor nad porabo teh sredstev. 
 
 
PREDLOGI IN PRIPOROČILA 
 

1. V proračunu za leto 2014 naj neposredni uporabniki opredelijo merljive cilje, ki jih 
zasledujejo s proračunskimi sredstvi. 

2. Od neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev zahtevati, da v poročilih o 
realizaciji finančnega načrta upoštevajo zahteve Zakona o javnih financah in 
Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter 
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna. 

3. Sklepi o prerazporejanju sredstev med proračunskimi postavkami naj bodo bolj 
pregledni in naj vsebujejo pojasnila o namenih posameznih prerazporejanj. 

4. Pri knjiženju nepredvidenih odhodkov (ki se pokrivajo iz proračunske postavke 
Splošna proračunska rezerva) slednje uvrščati v ustrezne proračunske postavke 
neposrednega porabnika. 

5. Proračunsko rezervacijo neposrednih uporabnikov proračuna – krajevne 
skupnosti prenesti v ustrezno področje proračunske porabe. 

 
 
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: 060-4/2013-4 
Datum: 16.7.2013 
 
                                                                             Predsednik nadzornega odbora 
                                                                                          Vladimir Uršič 
 
 
 
 
 
 
 


