
 

 

MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

TRG EDVARDA KARDELJA I 

5000NOVA GORICA 
 

TEL.: +386 (0)5 335 01 04 

FAX: +386 (0)5 302 12 33 

 

Nadzorni odbor   

 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 28. člena Poslovnika 
Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne 
občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) na 34. seji dne 8.10.2018   
sprejel 
 
 

 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NA PRORAČUNSKI 
POSTAVKI – 07113 – PRAZNIČNA OKRASITEV MESTA 

 
 
Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Miloš Pavlica, predsednik; 
2. Urška Pirih Čargo, podpredsednica; 
3. Tjaša Harej Pavlica, članica; 
4. Vojko Križman, član; 
5. Simon Volk, član; 

 
Poročevalec: 

1. Tjaša Harej Pavlica 
 
Nadzorovani organ: 
Urad direktorja občinske uprave 
 
Predmet nadzora: 
izvedba proračunske postavke – 07113 – praznična okrasitev mesta 
 

UVOD 
 
Nadzorni odbor je na podlagi Programa dela za leto 2018 na 30. redni seji, dne 
18. 5. 2018 sprejel sklep, da opravi nadzor nad izvedbo proračunske postavke 
01113 – Praznično okraševanje mesta. 

 
Župan je z dopisom št. 900-7/2018-14 z dne 21. 5. 2018 odredil za kontaktno 
osebo za izvedbo nadzora nad izvedbo proračunske postavke – 07113 – 
praznična okrasitev mesta Marjana Juga. 
 
Namen nadzora je bil preveriti učinkovitost in uspešnost porabe sredstev 
nadzorovane proračunske postavke. 
 
Na podlagi dogovora s kontaktno osebo Marjanom Jugom je Tjaša Harej Pavlica 
opravila pregled celotne dokumentacije nadzorovanega projekta dne 28.06.2018 
Pregled je bil opravljen v pisarni kontaktne osebe. Pregledana je bila celotna 
dokumentacija projekta: 

– pogodba, sklenjena z Elektro Bavcon, Valter Bavcon s.p. 
– naročilnica št. 17-N00380 z dne 8.5.2017, 



 

– naročilnica št. 17-N00006 z dne 5.1.2017. 
– predračun za dodatne storitve. 
– račun št. 2014-6 z dne 16.1.2017. 

 
Iz dokumentacije ter navedb kontaktne osebe izhaja, da nadzorovana 
proračunska postavka obsega dva dejavnosti, in sicer izobešanje zastav ter 
božično novoletno krasitev mesta. 
 
Navedena dela je za MONG že več preteklih let opravljal ELEKTRO BAVCON, 
Valter Bavcon s.p.. Slednji je dela opravljal na podlagi izbrane najugodnejše 
ponudbe. MONG namreč vsako leto pošlje povpraševanje različnim izvajalcem 
(Valter Bavcon s.p., Elektro Primorska d.d., Elektro Ljubljana d.d., itd.) in na 
podlagi prejetih ponudb izbere najugodnejšega ponudnika. 
 
Glede prazničnega okraševanja mesta je potrebno poudariti, da v občinski 
proračun za leto 2017 spada okraševanje, ki se je izvajalo konec leta 2016. 
Račun za opravljene storitve je bil namreč izdan v letu 2017, ko je bil tudi plačan. 
Tako je MONG v letu 2016 za področje prazničnega okraševanja pridobila dve 
ponudbi, in sicer od Valterja Bavcona s.p. za znesek 20.672,29 EUR ter od 
Elektro Primorska d.d. za znesek 28.360,12 EUR. Na podlagi prejetih ponudb je 
MONG z Valterjem Bavconom s.p. sklenila pogodbo za ponujeni znesek 
20.672.29 EUR. Pogodba je vključevala shranjevanje in vzdrževanje opreme, 
okraševanje mesta Nova Gorica, kar vključuje mesto (brez dela, ki ga pokriva 
družba Hit d.d., tj. del Kidričeve ulice ter del Delpinove ulice,) Solkan, Rožno 
dolino, Pristavo in Kromberk ter pospravljanje opreme po poteku prazničnega 
obdobja. Poleg zneska, ki je bil izvajalcu plačan na podlagi sklenjene pogodbe, je 
bil navedenemu izvajalcu plačan še dodaten znesek 2.263.10 EUR, in sicer za 
dodatno krasitev Ulice Karla Lavriča ter dodatno okrasitev Gradnikove ulice. 
 
Iz pregledane dokumentacije ter navedb g. Marjana Juga tudi izhaja, da MONG v 
samo opremo že več let ni investirala večjih sredstev. Občasno se za opremo 
nameni manjša sredstva, v kolikor je potrebno popraviti posamezne instalacije oz. 
kupiti dodatne luči, ker se obstoječe kvarijo. 
 
Za obešanje zastav ob občinskih in državnih prazniki izvajalca MONG pridobi na 
podlagi povpraševanja pri zainteresiranih ponudnikih. Kot že navedeno, je v letu 
2017 navedena dela izvajal Valter Bavcon s.p., in sicer za skupni znesek 3.768,34 
EUR. Navedeni znesek je bil izvajalcu plačan za štiri izobešanja in pospravljanja 
zastav po mestu. 
 

ANALIZA 

Iz pregledane dokumentacije je mogoče ugotoviti, da gre za manjšo postavko 
proračuna. Sredstva se učinkovito porabljajo, saj se četudi gre za manjše zneske, 
pridobiva ponudbe različnih izvajalcev in se iz njih izbere najugodnejšega. Tudi 
sodelovanje z družbo Hit d.d. za MONG pomeni ugodno rešitev, saj s tem, ko 
družba Hit d.d. okrasi del Kidričeve ter Delpinove ulice, navedeno delo opravi 
namesto MONG, s čimer MONG prihrani del sredstev, ki bi jih sicer morala 
nameniti za okrasitev. 
Iz dokumentacije izhaja tudi, da se vse storitve, ki spadajo pod obravnavano 
proračunsko postavko, nanašajo zgolj na mesto Nova Gorica ter manjši del 



 

primestnih krajev, medtem ko morajo ostali kraji, ki spadajo pod MONG sredstva 
za novoletno okraševanje zagotavljati iz proračunov krajevnih skupnosti. Iz 
navedenega izhaja, da gre za diskriminatoren odnos MONG do krajevnih 
skupnosti, za okraševanje katerih sredstva niso zagotovljena neposredno iz 
občinskega proračuna v odnosu do mestnih krajevnih skupnosti, ki jim ni potrebno 
zagotavljati lastnih sredstev za okraševanje, saj za to poskrbi neposredno MONG. 
 

SKLEP IN PREDLOG 

1. Nadzorni odbor po pregledu predložene dokumentacije in dodatnih 

pojasnilih nadzorovanega organa ugotavlja, da pri porabi sredstev na 

proračunski postavki 07113 – praznična okrasitev mesta v letu 2017 ni 

bilo ugotovljenih nepravilnosti in negospodarnosti, na katere bi 

nadzorni organ lahko imel pripombe. 

2. Nadzorni odbor predlaga, da se pri prihodnjem načrtovanju 

obravnavane proračunske postavke, vanjo vključi tudi sredstva, ki jih 

za praznična okraševanja potrebujejo tudi posamezne krajevne 

skupnosti, ki niso v občinskem središču in so doslej sredstva 

zagotavljala iz svojih proračunov. 

 

ZAKLJUČEK 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 1.10.2018 poslal Osnutek 
poročila o opravljenem nadzoru županu g. Mateju Arčonu. 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je bil s strani direktorice občinske 
uprave ge. Vesne Mikuž, dne 5.10.2018 telefonsko obveščen, da Urad direktorja 
občinske uprave ne bo posredoval odzivnega poročila, zato je na seji dne 
8.10.2018 sprejel Končno poročilo o izvršenem nadzoru. 
 
V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet MONG, 
župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati končno 
poročilo nadzornega odbora. 
 
 
Številka: 060-5/2018-4 
Datum:  8.10.2018 
 
 
                                                                                                PREDSEDNIK 
                                                                                                Miloš Pavlica 
 
 


