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OBČINA MIREN – KOSTANJEVICA 
NADZORNI ODBOR       dokončen akt 
______________________________________________________________________________  

 
P O R O Č I L O O N A D Z O R U  

ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA  
OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA ZA LETO 2010 

 
Nadzorni odbor občine Miren – Kostanjevica (v nadaljevanju: NO) je bil seznanjen s planom proračuna 
občine še v prejšnjem mandatu NO (2006-2010) in v isti sestavi je tudi obravnaval izvajanje proračuna 
občine v letu 2010. Zaključni račun proračuna Občine Miren – Kostanjevica za leto 2010 je NO v novi sestavi 
obravnaval na 1. redni seji dne 06.05.2011, na tej seji je NO sprejel sklep o nadzoru zaključnega računa za 
leto 2010 in razdelil nadzor na pet sklopov ter za vsak del zadolžil enega člana NO. Na drugi redni seji 
20.06.2011 je NO obravnaval in sprejel vseh pet poročil, katera so tudi osnova ter priloga temu poročilu o 
nadzoru zaključnega poročila za leto 2010. 
 
Odgovorna oseba za zaključni račun proračuna za leto 2010 je župan občine g. Zlatko Martin Marušič. 
 
NO je pregled vršil na osnovi: 
- veljavnih predpisov oziroma aktov občine, 
- Odloka o proračunu občine Miren – Kostanjevica za leto 2010 z rebalansom 1 in 2, 
- pisnih gradiv / poročil (Obrazložitev splošnega dela Zaključnega računa za leto 2010, Poslovno poročilo 

za leto 2010, Pregled investicij v letu 2010, Obrazložitev bilance stanja za leto 2010, Finančnih načrtov 
krajevnih skupnosti), 

- metode vzorca in preizkušanja podatkov na izbranem vzorcu, 
- neposrednega nadzora na sedežu občine Miren – Kostanjevica (4 sklopi) ter  
- ustnih pojasnil s strani župana občine in računovodje občine. 
 
Članom NO je bil omogočen vpogled v knjigovodske evidence in drugo dokumentacijo, vezano na 
posamezne izbrane proračunske postavke, posredovana pa jim je bila tudi vsa zahtevana dokumentacija v 
zvezi z realizacijo izbranih investicij oziroma v zvezi s porabo proračunskih sredstev s strani občine in drugih 
določenih porabnikov občinskega proračuna.  
 
Predmet nadzora so bili naslednji elementi: 
- realizacija plana proračuna občine za leto 2010,  
- neposreden nadzor: pregled izplačevanja plač in drugih prejemkov v letu 2010, 
- neposreden nadzor: pregled področja kulture, športa, izobraževanja in zdravstvenega varstva v letu 

2010, 
- neposreden nadzor: pregled nad porabo sredstev krajevnih skupnosti za leto 2010, 
- neposreden nadzor: pregled investicijskih odhodkov v letu 2010, 
- neposreden nadzor: pregled upravljanja s premoženjem občine ter stanje obveznosti in terjatev v letu 

2010. 
 

 
� � � 
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Na osnovi opravljenega nadzora izvajanja proračuna občine za leto 2010 navaja NO naslednje ugotovitve: 
 
 
1. Plan proračuna občine 
 
Občina je svoj proračun za leto 2010 pripravila, sestavila in sprejela v skladu s Zakonom o javnih financah. 
Proračun je sestavljen kot enovit dokument, ki vključuje več samostojnih planov, obrazložitev in tabel.  
 
Odlok o proračunu občine za leto 2010 je sprejel Občinski svet na 22. redni seji dne 20.05.2009 (dvoletni 
proračun). Odlok o proračunu je postal veljaven dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije št. 
40/2009. Prihodkovna stran je znašala 6.088.902,00 EUR in odhodkovna stran 6.452.244,68 EUR.  
 
Sprejeta sta bila dva rebalansa proračuna občine: prvi rebalans je bil sprejet na 33. redni seji občinskega 
sveta dne 01.07.2010 in objavljen v Ul. št. 55/2010 dne 112.07.2010, ta rebalans je povečal planirane 
skupne prihodke za 7.820,17 EUR in zmanjšal skupne odhodke za 168.327 EUR; drugi rebalans je bil 
sprejet na 2. redni seji OS 23.12.2010 in objavljen v Ul. št. 108/2010 dne 30.12.2010, ta rebalans pa je 
zmanjšal planirane prihodke za 17.700 EUR ter za enak znesek so se zmanjšali tudi odhodki. Tako da so bili 
planirani skupni prihodki v višini 6.079.022,17 EUR in skupni odhodki 6.266.217,68 EUR.  
 
Mnenje 
 
Glede na pregledano dokumentacijo menimo, da je bil proračun (skupaj z rebalansi) sprejet in objavljen v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 

 
2. Realizacija proračuna  
 
Prihodki so bili realizirani v višini 5.248.464 EUR ali 86,3% planiranega proračunskega obsega; Bistven 
izpad na prihodkovni strani (skupaj 831 tisoč EUR) pomenijo neprejeta sredstva od prodaje občinskega 
premoženja v višini 200 tisoč EUR (Šola Opatjem Selu), manjših transfernih prihodkov s strani državnega 
proračuna v višini 303 tisoč EUR in manjši prihodki iz naslova koncesijskih dajatev v višini 137 tisoč EUR. 
 
Proračunski prihodki so se povečali za 18% oz. +807 tisoč EUR glede na leto 2009, povečanje prihodkov je 
prišlo v največjem obsegu iz višjih kapitalskih prihodkov (+501 tisoč EUR – prodaja zemljišč) ter v zaradi 
višjih davčnih prihodkov (+231 tisoč EUR). 
 
Odhodki so bili realizirani v višini 5.192.491 EUR ali 83,8% planiranega obsega (-1.005 tisoč EUR). Bistven 
izpad na odhodkovni strani pomenijo nerealizirana vlaganja v nakup in gradnjo osnovnih sredstev za 862 
tisoč EUR ter manjši tekoči odhodki v višini 125 tisoč EUR. 
 
Povečanje odhodkov glede na leto 2009 je znašalo 562 tisoč EUR oz 12%. Povečanje je bilo enakomerno 
porazdeljeno na višje investicijske odhodke in transfere +286 tisoč EUR ter višje tekoče odhodke in transfere 
+278 tisoč EUR. 
 
Realizacija prihodkov je presegla realizacijo odhodkov, zaradi česar je bil izkazan skupni proračunski 
presežek v višini 12.897 EUR (planiran je bil primanjkljaj 187 tisoč EUR). Opazna je delna prerazporeditev 
kapitalskih prihodkov za pokrivanja tekočih transferov in odhodkov glede na leto 2009. 
 
Mnenje 
 
Proračunski plan je realiziran v okviru dovoljenih prekoračitev. 
 

Priporočila in predlogi 
 
Priporočamo bolj realno oz. kritično planiranje prihodkov in odhodkov, saj je realizacija proračuna vedno pod 
planom. 
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3. Neposredni nadzor: pregled izplačevanja plač in drugih prejemkov v letu 2010 
 
Plače 
 
Za kadrovsko evidenco skrbi Aleš Vodičar, ki hrani tudi personalne mape vseh zaposlenih. Občinska uprava 
šteje 12 zaposlenih ter župana in podžupana (kot funkcionarja), skupaj 14. Izplačilo plač je do 10. v mesecu 
za pretekli mesec, datum izplačila ni nikjer določen. Po priporočilu revizorke je bilo uvedeno elektronsko 
evidentiranje delovnega časa. Na podlagi te naprave se pripravijo izpisi ur vseh zaposlenih, ki jih župan 
podpiše in posreduje v računovodstvo, kjer se pregleda vse priloge (bolniške liste, koriščenja ur, dopusta…). 
To je osnova za vnos ur v program obračuna plač od Saop. 
 
Plače so bile v letu 2010 izplačane v višini 294.950,88 EUR in so dosegle 98,6% realizacijo proračuna, 
prispevki v višini 46.901 EUR in so dosegli 99,2% realizacijo, skupaj 341.852 EUR. Plače poklicnih 
funkcionarjev (župan in podžupan) so znašale skupaj s prispevki 48.459,71 EUR, kar pomeni 100% 
realizacijo, občinske uprave pa 293.392,33 EUR oz. 98,4% realizacijo proračuna. 
 
Kot je že revizorka ugotovila in podala mnenje, se ocenjevanje ne ugotavlja in spremlja na pravilen način. 
Tudi za leto 2010 ugotavljam, da ni bilo realizirano v roku, ki je predpisan, to je do 31.3.2011. Aleš Vodičar 
poda obrazložitev, da je izplačilo plač iz naslova napredovanja v višji plačilni razred v letu 2011 zamrznjeno 
na osnovi Zakona o interventnih ukrepih. Bo pa ocenjevanje izvedeno v najkrajšem možnem času, 
napredovanja pa se bo zaradi omenjenega zakona zaposlenim upoštevala šele v naslednjem letu (1.1.2012) 
 
Prevoz na delo se izplačuje v višini znižane kilometrine (15% cene 95 okt. bencina), vendar največ do 
Uredbe (0,18 EUR/km). Prehrana se izplačuje na osnovi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in 
nekaterih drugih prejemkov, zneski se spreminjajo v skladu s količnikom rasti cen prehrambenih izdelkov, ki 
je dvakrat letno objavljen v Uradnem listu RS.  
 
Potni nalogi 
 
Revizorka je predlagala elektronske potne naloge. Ugotavljam, da se potni nalogi še vedno vodijo ročno – 
vsak posameznik, ki potuje, si sam izpolni potni nalog in ga preda naprej v obračun. Dnevnice za službena 
potovanja se izplačuje v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se 
ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. list RS 140/06) in njenimi dopolnitvami. Kilometrina se obračuna v višini 
30% cene neosvinčenega 95. oktan. bencina in v skladu z že navedeno Uredbo, vendar le če je delavec za 
službeno potovanje uporabljal osebni avtomobil, to pa je dovoljeno le takrat, kadar je službeni avtomobil 
zaseden. 
 
V letu 2010 so znašali stroški službenih potovanj (dnevnice in kilometrine) 9.747,25 EUR, kar predstavlja 
99% realizacijo proračuna. V bilanci uspeha je pod isto postavko izkazan znesek 9.953 EUR, kar pomeni 
razliko 206 EUR. Ta razlika izhaja iz službenih potovanj v tujini, ki niso bila zajeta v proračunu, zato so tu 
upoštevana pri reprezentanci. Predlagamo, da se v bodoče planira tudi to postavko. Znesek 9.747,25 
zajemajo dnevnice in potni stroški na službenih potovanjih v državi, in sicer občinske uprave in članov KS. 
Za župana niso posebej izkazani stroški, zato se predlaga, da se jih vodi posebej. 
 
Avtorske pogodbe 
  
V letu 2010 je bilo po avtorskih pogodbah izplačanih 64.721 EUR, kar predstavlja 91,9% realizacijo 
proračuna. Po avtorskih pogodbah so se izvršila plačila za naslednje namene: 

- Kulturno upravni center Miren 2. faza (izvedba natečaja). 
- Kulturna društva (umetniški vodje). 
- Urejanje pokopališč (izdelava kipa na pokopališču v KS Miren). 
- Prometno varnost (strokovno predavanje na temo drog in varnosti v Osnovni šoli Miren). 
- Kot podpora na razpisih za ohranjanje podeželja (v KS Bilje projekt Opekarstvo na Goriškem). 
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Podjemne pogodbe 
 
V letu 2010 je bilo na osnovi podjemnih pogodb izplačanih 23.478,48 EUR, kar predstavlja 105,4% 
realizacijo proračuna. Po podjemnih pogodbah se je izplačevalo delavki v Občinski upravi (kasnejša redna 
zaposlitev), čistilkam v Občinski upravi in krajevnih skupnostih (Bilje in Temnica), vzdrževalcem, za delo v 
knjižnici v Biljah, članom NO in udeležencem projekta Opekarstvo na Goriškem. Vsi izplačani zneski so v 
okviru proračuna in rebalansov oz. v mejah dovoljenih prekoračitev. 
 
Mnenje 

 
- Revizijska kontrola za leto 2010 ni bila izvedena. 
- Niso upoštevana vsa priporočila, ki so bila predlagana s strani revizorke v revizijskem poročilu št. 1-

2008. 
- Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2010 ni bilo izvedeno v predpisanem roku. 
- Za župana niso posebej izkazani stroški službenih potovanj. 
- V proračunu ni planirana postavka za službena potovanja v tujini. 
 

Priporočila in predlogi 
 

- Nujno uvesti redne revizijske kontrole (Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ v 10. členu določa, da proračunski uporabniki, katerih letni 
proračun presega 500 mio SIT (2.086.400 €) so dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja 
vsako leto). 

- V proračun naj se vključi tudi postavka za službena potovanja v tujini. 
- Stroški službenih potovanj župana naj se evidentirajo posebej. 

 
 
4. Neposredni nadzor: pregled področja kulture, športa, izobraževanja in 

zdravstvenega varstva v letu 2010 
 
Kulturna društva 
 
Financiranje kulturnih društev iz občinskega proračuna poteka na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2010, 
objavljenem 15.4.2010 na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica, ki je sestavljen na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične 
kulture v Občini Miren – Kostanjevica (Uradni list RS, št. 41/2007 z dne 11.5.2007). 
 
Za transferje kulturnim društvom v Občini Miren – Kostanjevica je bilo v proračunu namenjenih 16.000,00 
EUR sredstev, ki so se na podlagi točkovanja, opravljenega s strani strokovne komisije za ocenjevanje in 
vrednotenje na javni razpis prispelih vlog, ki jo imenuje župan, razdelila med 15 društev (16.005 EUR). 
Razlika, ki je nastala med skupnim nakazanim zneskom in zneskom, določenim na razpisu, je posledica 
zaokroževanja vrednosti posamezne točke pri vrednotenju vlog. 
 
Podrobneje je bila pregledana razpisna dokumentacija društva, ki je prejelo največ transferjev. To je 
Prosvetno društvo Kras Opatje selo, kateremu je bil nakazan znesek 3.728,49 EUR. Pregledana je bila 
ustreznost vloge, ki jo je pripravilo društvo, glede na javni razpis in pravilnik o sofinanciranju kulturnih 
društev. Prav tako sta bila pregledana pogodba med Občino Miren – Kostanjevica in Prosvetnim društvom 
Kras, ter sklep z dne 1.7.2010 občine, ki določa višino sredstev, ki je bila namenjena društvu.  
 
Športna društva 
 
Financiranje športnih društev iz občinskega proračuna poteka na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov športa v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2010, objavljenem 15.4.2010 na spletni strani Občine 
Miren - Kostanjevica, ki je sestavljen na podlagi Pravilnika o financiranju športa v Občini Miren – 
Kostanjevica (Uradni list RS, št. 84/01 z dne 20.9.2001). 
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Za transferje športnim društvom v Občini Miren – Kostanjevica je bilo v proračunu namenjenih 48.000,00 
EUR sredstev, ki so se na podlagi točkovanja, opravljenega s strani strokovne komisije za ocenjevanje in 
vrednotenje na javni razpis prispelih vlog, ki jo imenuje župan, razdelila med 19 športnih društev (51.400 
EUR). Razlika, ki je nastala med skupnim nakazanim zneskom in zneskom, določenim na razpisu, je 
posledica vključenosti financiranja športa v vrtcih in šolah, v skupni vrednosti 3.400,00 EUR. 
 
Podrobneje je bila pregledana razpisna dokumentacija društva, ki je prejelo največ transferjev. To je 
Nogometno društvo Adria Miren, kateremu je bil nakazan znesek 16.380,33 EUR. Pregledana je bila 
ustreznost vloge, ki jo je pripravilo društvo, glede na javni razpis in pravilnik o sofinanciranju športnih 
društev. Prav tako sta bila pregledana pogodba med Občino Miren – Kostanjevica in Nogometnim društvom 
Adria, ter sklep občine, ki določa višino sredstev, ki je bila namenjena društvu.  
 
Kulturna dediščina 
 
Financiranje kulturne dediščine iz občinskega proračuna poteka na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje 
registriranih enot kulturne dediščine na območju Občine Miren – Kostanjevica v letu 2010, objavljenem 
12.11.2010 na spletni strani Občine Miren - Kostanjevica. 
 
Za sofinanciranje registriranih enot kulturne dediščine v Občini Miren – Kostanjevica je bilo v proračunu 
namenjenih 15.000,00 EUR sredstev, ki so se na podlagi predlaganih razdelitev razpoložljivih sredstev, 
opravljenim s strani strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog, razdelila 
med 4 prosilce (Župnije). 
 
Programi v kulturi 
 
Zaradi visokega zneska sredstev, namenjenih tekočim transferjem v javne zavode (Goriška knjižnica 
Franceta Bevka), je bila pregledana pogodba med Občino Miren – Kostanjevica in Goriško knjižnico 
Franceta Bevka. Gre za sofinanciranje skupnih stroškov delovanja Goriške knjižnice, nakupa knjig in 
delovanja potujoče knjižnice na območju občine Miren – Kostanjevica v letu 2010. Za Goriško knjižnico je 
Občina Miren – Kostanjevica namenila 65.905,72 EUR.  
 
Humanitarna društva 
 
Sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev v Občini Miren – Kostanjevica iz občinskega 
proračuna poteka na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev 
v Občini Miren – Kostanjevica v letu 2010, objavljenem 28.6.2010 na spletni strani Občine Miren - 
Kostanjevica. 
 
Za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev v Občini Miren – Kostanjevica je bilo v 
proračunu namenjenih 5.000,00 EUR sredstev, ki so se na podlagi predlaganih razdelitev razpoložljivih 
sredstev, opravljenim s strani strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog, 
razdelila med 16 društev. Pregledan je bil sklep o sofinanciranju tistega humanitarnega društva, ki je prejel 
največ sredstev. To je bilo Območno združenje Rdečega križa Nova Gorica, ki je prejelo 1.500,00 EUR 
sredstev. 
 
Izobraževanje 

 
Financiranje dejavnosti predšolske vzgoje v Vrtcu Miren poteka preko pogodbe med Občino Miren – 
Kostanjevica in Vzgojno izobraževalnim zavodom Osnovna šola Miren. Predmet pogodbe je financiranje 
programov v obsegu, ki izhaja iz delovnega načrta za posamezno leto. Občina Miren - Kostanjevica je v letu 
2010 Vrtcu Miren nakazala razliko med ceno programov v vrtcih in plačili staršev v skupni vrednosti 
576.870,10 EUR. Financiranje osnovnošolskega izobraževanja poteka na podlagi pogodbe med Osnovno 
šolo Miren in Občino Miren – Kostanjevica.  
 
Mnenje 
 

- Na kontu 18004010 je bila prikazana porabljena višina sredstev v višini 16.945,44 EUR, po razpisu 
pa je bil nakazan znesek 16.005,29 EUR. Tu prihaja do razlike med razpisom in realizacijo v višini 
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940,15. Ta razlika pa ne izhaja samo iz plačila prevoza Aktivu kmečkih žena Miren-Orehovlje 
ampak: 

• prevoz kmečkih žen Miren – Orehovlje v višini 273,96 EUR, 
• prevoz MPZ Anton Klančič Miren v višini 336,35 EUR in 
• prevoz pevskega zbora »Kras« Opatje selo v višini 329,84 EUR. 

Vsi prevozi so bili opravljeni na nastope Primorska poje. 
 
- Pri sofinanciranju društev s področja socialnega varstva, konto 20006010, je bilo prvotno za razpis 

namenjenih 5.000,00 EUR. Po sklepu o dodelitvi transferjev humanitarnim društvom za leto 2010, pa 
je bilo le tem namenjenih 7.750,00 EUR. Z rebalansom proračuna so bila sredstva za humanitarna 
društva povišana iz 5.000,00 EUR na 7.500,00 EUR. Dejansko je bilo porabljenih 7.300,00 EUR. V 
okviru razpisa so bila dodeljena tudi sredstva Medobčinskemu društvu invalidov Goriške v višini 600 
EUR, ki pa so bila knjižena na postavko sofinanciranje delovanja organizacij veteranov, borcev, 
vojnih invalidov. Dodatno pa so bila izven razpisa iz postavke sofinanciranje društev s področja 
socialnega varstva nakazana sredstva v višini 150 EUR Medobčinskemu društvu invalidov Goriške 
za sofinanciranje prevoza invalidov na tradicionalno novoletno srečanje. 

 
- Za podporo verskim skupnostim je bilo za razpis namenjenih 15.000,00 EUR. Ta sredstva pa so bila 

tem skupnostim tudi v celoti nakazana. Na kontu 180007010 pa ta znesek ni bil prikazan. Razlog je 
prenos, določen po rebalansu, teh sredstev na drugo postavko, 18001010 Vzdrževanje grobišč, 
spominskih obeležij in kulturnih spomenikov. 

 
Vse nejasnosti, ki so nastale med opravljanjem nadzora so bile odpravljene. S tem se lahko sklene, da pri 
nadzoru ni bilo odkritih nepravilnosti. 

 
 

5. Neposredni nadzor: pregled nad porabo sredstev krajevnih skupnosti za leto 
2010 

 
KS BILJE 
 
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Bilje za leto 2010. Plan je bil realiziran na prihodkovni 
strani v višini 95%, na odhodkovni strani pa v višini 82%.  

 
V letu 2010 so bila naročila samo do 40.000 EUR za gradnjo in samo do 20.000 EUR za nabavo blaga in 
storitve, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih naročilih.  
 
Za sanacijo doma krajanov v Biljah je KS postopala po zakonu o javnih naročilih, na razpis so odgovorila 4 
podjetja: Final d.d. Nova Gorica, Gradbeništvo Lasič Rajko s.p., Euroinvest gradnje d.o.o. in Obrtna zadruga 
z.o.o. Nova Gorica. Gradbeništvo Lasič Rajko s.p. je 9.8.2010 odgovorilo da ni sposobno opraviti razpisanih 
del v zahtevanem času. Euroinvest gradnje d.o.o. je 13.8.2010 dal ponudbo in jo 18.8.2010 umaknil. 
Veljavno ponudbo je 17.8.2010 poslal Final d.d. in 18.8.2010 še Obrtna zadruga z.o.o.. Ponudbi se v 
končnem znesku ne veliko razlikujeta, sta pa različni po posameznih postavkah. Kot najugodnejši ponudnik 
je bila 28.8.2010 izbrana Obrtna zadruga z.o.o. Nova Gorica, ker je ponudila 10% komercialni popust. 
Pogodba o izvedbi razpisanih del je bila sklenjena 10.9.2010. Člani komisije za izbor so bili: Benjamin 
Klančič, Albin Pahor in Robert Marušič. Kriterij končnega izbora pa je bil popust na osnovno ponudbo. Račun 
je po posameznih postavkah različen od ponudbe, končni znesek pa je na računu višji za 44,77 EUR.  
 
Med tekočimi izdatki so najvišji izdatki za materialne stroške v višini 14.187,38 EUR, izdatki za prireditve, 
otvoritve v višini 7.694,96 EUR, odvoz smeti in druge komunalne storitve v višini 1.356,98 EUR, za 
podjemne pogodbe v višini 10.941,67 EUR, delovanje knjižnice v višini 1.480,72 EUR in  izdatki  za kulturna 
društva, neprofitne kult.org. in posameznike v višini 3.230,00 EUR.  
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 28.298,03 EUR. 
                                     
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   
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• Rn 210-3120102 Manufaktura v višini 1.511,47 EUR – nabava oblek in kravat – ni podan namen 
uporabe 

• Rn 163/2010 Šiviljski atelje Moderna v višini 1.890,00 EUR – nakup oblačil – ni podan namen 
uporabe 

• Rn 294/2010 Euromix d.o.o. v višini 3.933,00 EUR – nabava igral – ni dobavnice 
 
Mnenje 
 

- Iz specifikacije sredstev na računu je razvidno, da se neporabljena sredstva od telekomunikacij 
prelivajo v druge namene. Po sklepu naj bi se sredstva od telekomunikacij porabila namensko za 
ureditev doma krajanov. Iz prejetih računov ni vedno razvidno pokrivanje le teh iz sredstev 
telekomunikacij, kar daje možnost nenamenske porabe predmetnih sredstev. 

- Nekateri prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 
dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev. 

- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun. 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev). 

- Krajevna skupnost ima dva fotokopirna stroja, ki poleg tega bistveno presegata dejanske potrebe. 
Ocenjujemo da bi bil en stroj dovolj za potrebe krajevne skupnosti, poleg tega KS plačuje za enega 
mesečno vzdrževanje. 

- Razvidno je da so stroški vzdrževanja doma krajanov večji od prihodkov najemnine. Priporočamo 
boljše trženje iz tega naslova. 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 
KS KOSTANJEVICA 
 
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Kostanjevica za leto 2010. Plan je bil realiziran na 
prihodkovni strani v višini 94%, na odhodkovni strani pa v višini 69%.  
 
V letu 2010 so bila naročila samo do 10.000 EUR, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih 
naročilih. 
 
Med tekočimi izdatki so najvišji izdatki za materialne stroške v višini 4.344,65 EUR, izdatki za prireditve, 
otvoritve v višini 3.616,88 EUR in izdatki za vzdrževanje javnih poti v višini 2.125,56 EUR. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 10.052,93 EUR.  
 
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   

• Rn 3/143 LER Lelič Redžo s.p. v višini 7.824,94 EUR  za ureditev kontejnerskega mesta ob 
pokopališču pri cerkvi nima specifikacije 

• Rn 10/10/49 Rujcom d.o.o. v višini 648,00 EUR – montaža panelov, žlebov in obrob na streho 
brunarice nima specifikacije 

• Rn 22/2010 Gostilna ŠTIRNA Jurij Golob s.p. v višini 346,00 EUR  - ni razviden namen porabe 
• Rn 2010-00019 Restavracija Gurman Zdenko Mesarič s.p. v višini 235,90 EUR – ni razviden namen 

porabe  
 
Mnenje 
 

- Prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih velikokrat ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 
dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev 
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- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev) 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 
KS MIREN  
 
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Miren za leto 2010. Plan je bil realiziran na prihodkovni 
strani v višini 98%, na odhodkovni strani pa v višini 90%.  
 
V letu 2010 so bila naročila samo do 10.000 EUR, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih 
naročilih. 
 
V letu 2010 KS Miren ni prejela sredstev  za investicije iz občinskega proračuna, ker so bile začete investicije 
prenesene na občino. 
 
Med tekočimi izdatki so najvišji izdatki za materialne stroške v višini 3.534,15 EUR, izdatki za prireditve, 
otvoritve v višini 3.944,89 EUR, odvoz smeti in druge komunalne storitve v višini 2.525,12 EUR in izdatki za 
podjemne pogodbe v višini 1.745,56 EUR.  
 
KS je v letu 2010 (donirala) sofinancirala športna društva NK Adrio in ŠD Grive v višini 1.200,00 EUR, 
Društvo s področja socialnega varstva Župnijsko Karitas Miren v višini 800,00 EUR in Kulturna društva – 
Pevsko društvo A. Klančič, S.Vuk Miren – Orehovlje , pevsko društvo CHORUS Miren v višini 540,00 EUR. 
KS deli sredstva na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa in Javnega razpisa za 
sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulture v KS Miren v letu 2010. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 3.158,54 EUR. 
                                     
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   

• Rn 502-0556023 SEA d.o.o. v višini 1.980,70 EUR – ozvočenje mrliške vežice  - ni dobavnice 
• 10/50-0097 Peloz d.o.o. v višini 199,71 EUR –hrana – ni pojasnitve 
• 16/2010 Izletniška kmetija Faganeli v višini 105,00 EUR – pijača, hrana – ni pojasnitve 
 

Mnenje 
 

- Prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih velikokrat ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 
dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev 

- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev) 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 
KS OPATJE SELO  
 
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Opatje selo za leto 2010. Plan je bil realiziran na 
prihodkovni strani v višini 93%, na odhodkovni strani pa v višini 78%.  
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V letu 2010 so bila naročila samo do 40.000 EUR za gradnjo in samo do 20.000 EUR za nabavo blaga in 
storitve, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih naročilih. 
 
KS je v letu 2010 donirala 3.000,00 EUR župniji Opatje selo za popravilo strehe cerkve, Osnovni šoli Miren 
pa 460 EUR za vrtec Opatje selo, za koncert v vrtcu in za nabavo didaktične namizne opreme. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 11.301,19 EUR.  

                                     
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:  

• Rn 32/2010 Gostilna ŠTIRNA Jurij Golob s.p. v višini 174,10 EUR  - gostinske storitve – ni pojasnitve 
• Rn 823006 Mlinotest d.d. v višini 413,44 EUR – blago (hrana in pijača) – ni pojasnitve 
• Rn 69/10 Renato Kačič s.p. v višini 3.897,00 EUR – izkop robov in ravnanje terena  - ni pojasnitve 
• Rn R102221 Arcont d.d.  v višini 5.471,10 – oprema sanitarne enote – ni dobavnice  
 

Mnenje 
 

- Prejeti računi so bili del leta dobro likvidirani, del pa pomanjkljivo, iz njih velikokrat ni razvidno na kaj 
se nanašajo, zraven ni dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost 
porabe sredstev. 

- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun. 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev) 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 
KS SELA NA KRASU 
 
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Sela na Krasu za leto 2010. Plan je bil realiziran na 
prihodkovni strani v višini 91%, na odhodkovni strani pa v višini 72%. 
 
V letu 2010 so bila naročila samo do 10.000 EUR, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih 
naročilih. 
 
Med tekočimi izdatki so najvišji izdatki za materialne stroške v višini 2.204,80 EUR, izdatki za prireditve, 
otvoritve v višini 1.184,94 EUR in izdatki za upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov v višini 1.865,49 
EUR. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 7.732,21 EUR.  
 
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   

• Rn 14/2010 Gradbeništvo Aleš Klemše v višini 3.970,00 EUR – popravilo vaškega kala v Hudem 
logu  - ni še bil plačan v letu 2010 in ni v porabi 

• Rn 13/2010 Gradbeništvo Aleš Klemše v višini 5.427,00 EUR – popravilo vaškega kala v Hudem 
logu  - ni prilog 

• Rn 17-187 Milan Cipek s.p. v višini 2.760,00 – izdelava kovanega križa za pokopališče  - ni 
dobavnice 

• Rn 212/20108 Euromix d.o.o. v višini 2.524,92 EUR – nabava igral  – ni dobavnice 
• Rn  49 Ivan Ravbar s.p. v višini 289,50 EUR – hrana, pijača   - ni namena porabe 
 



 10

Mnenje 
 

- Prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih velikokrat ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 
dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev 

- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev) 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 
KS TEMNICA 
  
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Temnica za leto 2010. Plan je bil realiziran na prihodkovni 
strani v višini 95%, na odhodkovni strani pa 77%.  
 
V letu 2010 so bila naročila samo do 10.000 EUR, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih 
naročilih. Za izvedena dela so bile predložene nekatere pogodbe v vpogled. 
 
Med tekočimi izdatki so najvišji izdatki za materialne stroške v višini 2.397,24 EUR, izdatki za prireditve, 
otvoritve v višini 2.807,46 EUR in izdatki za vzdrževanje javnih poti v višini 1.628,42 EUR. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 9.875,88 EUR.  
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   

• Rn 37 Mirko Godnič s.p. v višini 390,60 EUR – hrana – ni obrazložitve porabe 
 

Mnenje 
 

- Prejeti računi so v večini ustrezno likvidirani in iz njih je tudi razviden oz. obrazložen namen porabe. 
- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 

je izstavljen račun. 
 
Priporočila in predlogi 
 

- Še naprej priporočamo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov . 
- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 

KS VOJŠČICA 
  
Pregledano je bilo poslovanje krajevne skupnosti Vojščica za leto 2010. Plan je bil realiziran na prihodkovni 
strani v višini 90%, na odhodkovni strani pa v višini 46%.  

 
V letu 2010 so bila naročila samo do 10.000 EUR, tako, da ni bilo potrebno upoštevati Zakona o javnih 
naročilih.  
 
V letu 2010 KS Vojščica ni prejela sredstev  za investicije iz občinskega proračuna, ker so bile začete 
investicije prenesene na občino. 
 
KS se v letu 2010 ni zadolževala in se tako financira izključno z lastnimi viri, denarna sredstva na računu ob 
koncu leta so znašala 13.960,96 EUR.  

                                     
Pregledana je bila vsa dokumentacija, poseben poudarek je bil dan računom z večjimi zneski, ugotovljene so 
bile naslednje pomanjkljivosti:   
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• Rn 118/10 Kamnoseštvo Aleš Tragin s.p. v višini 648,00 EUR  - kamniti podstavek za črpalko – ni 
dobavnice 

• Rn 16 Peka peciva Žuzič Vesna v višini 123,70 EUR – hrana – ni obrazložitve porabe 
• Rn 10111586 KZ Metlika v višini 92,31 EUR – pijača – ni obrazložitve porabe 
• Rn 7/10 Vinogradništvo Pišot Aleš  v višini 52,20 EUR – nabava vina – ni obrazložitve porabe 
• Rn 01-2010 Madej oblaganje tal in sten  Dejan Šperne s.p. v višini 828,00 EUR – ravnanje terena 

okrog kala – ni DN 
• Rn 10/50-0188 Peloz d.o.o. v višini 52,65 EUR – hrana – ni obrazložitve porabe. 
 

Mnenje 
 

- Prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih velikokrat ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 
dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev. 

- Iz računov GEN–I za porabo elektrike ni razvidno stanje števcev in razlika porabe na osnovi katere 
je izstavljen račun. 

 
Priporočila in predlogi 
 

- Priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov (opremljenost 
dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen nakupa oz. 
porabe sredstev). 

- Statut Krajevne skupnosti je star in bi ga bilo potrebno ažurirati. 
 

 

6. Neposredni nadzor: pregled investicijskih odhodkov v letu 2010 
 
V Zaključnem računu proračuna občine Miren-Kostanjevica so izkazani investicijski odhodki v višini 
2.379.630 EUR in predstavljajo 46% vseh odhodkov občine v letu 2010. Realizacija investicijskih odhodkov 
predstavlja 73,4% planirane vrednosti. Glede na leto 2009 so višji za 19%. Investicijski odhodki obsegajo: 
nakup opreme, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup 
zemljišč, nakup licenčne programske opreme, študije, projektno dokumentacijo, nadzor in investicijski 
inženiring. 
 
Pregled se je izvajal na naključno izbranih investicijskih postavkah v prostorih občine dne 7. 6. 2011 in 13. 6. 
2011 ob prisotnosti strokovnega sodelavca za investicije I g. Albina Pahorja. Občasno, pri pojasnjevanju 
evidentiranih stroškov, je sodelovala ga. Mirjam Klančič – višja strokovna sodelavka –računovodja in pri 
pojasnjevanju izdelane investicijske dokumentacije za Kulturno upravni center Miren I. faza tajnik občine g. 
Aleš Vodičar. Nadzor je obsegal pregled dokumentacije, postavljanje vprašanj, pridobivanje odgovorov in 
pojasnil ter preverjanje podatkov.  
 
Pregled je obsegal naslednje investicijske postavke: 

• Razširitev pokopališča z mrliško vežico Miren – 1603 komunalna dejavnost – postavka 16004020, 
• Investicija v kulturno dediščino Cerje IV faza – 1802 ohranjanje kulturne dediščine, postavke 

18001020 in 18001030 
• Investicija v kulturno upravni center Miren I. faza – 0403 druge skupne administrativne službe, 

postavka 04004050, 
• Objekt mejni prehod Miren-0403 druge skupne administrativne službe, postavka 04004030 
• Upravljanje in vzdrževanje javnih poti – 1302 cestni promet in infrastruktura, postavka 13001020, 
• Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest – 1302 cestni promet in infrastruktura, postavka 13002010, 
 

Realizirana vrednost pregledanih investicijskih postavk znaša 1.255.816 EUR in predstavlja 53% 
investicijskih odhodkov oz. 24% vseh odhodkov občine. 
 
Mnenje 
 

- Proračunske postavke investicij so vključene v Načrt razvojnih programov in v letni proračun. 
Sredstva so bila načrtovana v zadovoljivem obsegu pred začetkom izvajanja investicije. 
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- Investicije, za katere so potrebna upravna dovoljenja, imajo izdelano projektno in tehnično 
dokumentacijo, pridobljeno gradbeno dovoljenje. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu je/bo 
pridobljeno uporabno dovoljenje. 

- Investicija v Kulturno upravni center Miren I. faza in investicija v Kulturno dediščino Cerje imata 
izdelano investicijsko dokumentacijo na nivoju investicijskega programa. Pri ostalih investicijah ni 
izdelana investicijska dokumentacija kot jo določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (različni nivoji dokumentacije glede 
na ocenjeno investicijsko vrednost). 

- Dela se oddajajo po postopkih Zakona o javnih naročilih. Pri pregledu dokumentacije o izvedbi 
postopka javnega naročanja ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti. Dokumentacija je ustrezno 
arhivirana. 

- Izvajalci pogodbenih del so predali garancijo za dobro izvedbo posla in po prevzemu del tudi 
garancijo za garancijsko dobo skladno s pogodbenimi določili. 

- Dodatna dela so obrazložena s strani nadzornega organa in skrbnika pogodbe, in odobrena s strani 
župana. Za dodatna dela so sklenjeni aneksi k osnovni pogodbi, pridobljene so ponudbe za obseg 
dodatnih del, preverjene cene, enake postavke imajo ceno iz pogodbe in izvedena so bila pogajanja. 

- Prejete situacije so ustrezno potrjene s strani nadzornega organa in predstavnika občine, 
odgovornega za investicije razen v enem primeru, ko je ugotovljena nepravilnost pri računski kontroli 
(opis v nadaljevanju). 

- Situacije so knjižene na ustrezne postavke investicijskih odhodkov. 
- Pisno poročanje o poteku del na posameznih investicijah poteka med izvajanjem investicije z 

obdobnimi poročili in po zaključku investicije z izdelavo končnega poročila. V poročilih so navedeni le 
finančni podatki, manjkajo pa tehnični opisi. Zaradi popolnosti zajetja finančnih podatkov naj se 
finančna poročila usklajujejo z računovodsko evidenco. 

 
Nepravilnost: 

- Ugotovljena je ena nepravilnost pri računski kontroli končne situacije za investicijo Razširitev 
pokopališča z mrliško vežico Miren – postavka 16004020. Izvajalec ni obračunal pogodbeno 
dogovorjenega popusta v višini 11% na znesek dodatnih del po aneksu 3. Nadzorni organ je tako 
situacijo potrdil, zaradi česar je občina izkazala v Zaključnem računu proračuna za leto 2010 večjo 
vrednost za 4.125 EUR in jo v letu 2011 tudi plačala. Občina je dolžna zahtevati vrnitev preveč 
plačanega zneska od izvajalca.  

 
Priporočila in predlogi 
  

- z večjo skrbnostjo preveriti pravilnost obračunanih zneskov dogovorjenih popustov na situacijah in 
vzpostavitev delovanja notranjih kontrol, 

- izdelovanje investicijske dokumentacije pri vseh postavkah investicij skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in 

- izvajati revidiranje projektne in investicijske dokumentacije pred odločitvijo o začetku izvedbe 
investicije.  

 
 

7. Neposredni nadzor: upravljanje s premoženjem občine in stanje obveznosti ter 
terjatev v letu 2010 

 
Odhodki za nakup stavb in zemljišč 
 
V letu 2010 je Občina Miren-Kostanjevica za nakup zemljišč namenila 40.273 EUR oz. 44,8% od planirane 
vrednosti. Največji nakup je predstavljal nakup zemljišča v gramoznici Miren za 25.751,70 EUR in več 
menjalnih pogodb. 
 
Kapitalski prihodki 
 
V poslovnem poročilu Občine za leto 2010 je evidentiranih 524.281,87 EUR kapitalskih prihodkov. Od teh 
je 19.000 EUR ki se nanašajo na prihodke od prodaje zgradb in prostorov, 483.423 EUR se nanaša na 
prihodke od prodaje kmetijskih zemljišč in 21.150 EUR se nanaša na prihodke od prodaje stavbnih 
zemljišč. 
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Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč: Občina je v letu 2010 izvedla prodajo oz. menjavo s štirimi 
strankami in realizirala prihodke v višini 483.423 EUR od tega je ene sama transakcija prinesla 480.000 EUR 
prihodkov, ki je bila izvedena preko javnega zbiranja ponudb. 
 
Terjatve do kupcev 
 
V letu 2010 so se terjatve do kupcev povečale iz 8.516 na 68.583 EUR na račun še nezapadlih terjatev do 
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica (39.010 EUR) in do Kraški vodovod Sežana (17.982 EUR), kateri nista 
sporni. Občina izkazuje tudi terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 85.634 EUR. Te 
terjatve predstavljajo skoraj izključno terjatve do krajevnih skupnosti (stanje na transakcijskem računu KS). 
 
Obveznosti do dobaviteljev 

 
Zapadle in nezapadle obveznosti na 31.12.2010 so znašale 531.111,20 EUR in od teh je bilo 29,5% 
zapadlih. 98.700 EUR se nanaša na obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (OŠ, vrtci, ZD,...) 
in 432.412 EUR pa do dobaviteljev.  
 
Pri primerjavi med izpisom odprtih postavk in evidenco zapadlih obveznosti v računovodskem poročilu so se 
pojavile manjše razlike zaradi načina evidentiranja roka zapadlosti. V računovodskem programu je zaveden 
datum valute 30 dni od datuma računa, praviloma pa 30 dnevni rok plačila se računa od datuma prejema 
samega računa. 
 
Znesek obveznosti, ki so bila tako prenesena v naslednja proračunska leta so v okviru dovoljenih. Ne glede 
na večkratne obljube je obveznost do Primorja iz leta 2006 še vedno delno odprta. 
 
Finančne obveznosti občine 
 
V računu financiranja za leto 2010 je izkazano odplačevanje dolga v višini 68.869,56 EUR, katero se nanaša 
na dolgoročni kredit najet pri NLB. Ob koncu leta je znašala glavnica posojila še 195.130 EUR (od prvotnih 
264.000 EUR). Ta kredit je bil prenesen na občino iz podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica v okviru 
prenosa sredstev in obveznosti ob začetku leta 2010.  
V letu 2010 je občina prevzela od družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica še dolgoročne obveznosti v 
višini 402.343 EUR na osnovi pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture in izvajanju gjs. Ta pogodba je 
bila sklenjena skupaj z ostalimi 4 občinami iz Goriške regije (Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Brda in 
Šempeter-Vrtojba). Iz predložene dokumentacije ni razvidno kako in zakaj je ta dolg nastal ter na kakšen 
način bodo obveznosti poplačane. 
 
Mnenje  
 
- Za proračunsko leto 2010 ni bilo ugotovljenih bistvenih vsebinskih ali postopkovnih kršitev pri upravljanju 

pri upravljanju premoženja ter evidentiranju terjatev in obveznosti. 
- Sporna je zapadla obveznost do podjetja Primorje d.d. v znesku 20.595 EUR iz leta 2006, saj je NO v 

preteklih letih večkrat opozoril na kršenje pogodbenih obveznosti zaradi neplačila te obveznosti.  
- Zaradi neusklajenosti datuma zapadlosti obveznosti do dobaviteljev v računovodskih poročilih in izpisih 

iz računovodske evidence je nadzor otežen. 
 
Priporočila in predlogi 
 
- Občina mora v najkrajšem možnem času poplačati zapadle obveznosti do Primorja iz leta 2006. 
- Vzpostaviti je potrebno ustrezen sistem evidentiranja zapadlosti obveznosti do dobaviteljev. 
 
 

� � � 
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Zaključno mnenje in priporočila 
 
Nadzorni odbor občine Miren – Kostanjevica na osnovi zgornjih ugotovitev podaja mnenje : 

- Da so podatki v poslovnih knjigah občine Miren – Kostanjevica skladni s podatki v Zaključnem 
računu proračuna občine za leto 2010. 

- Da Zaključni račun proračuna 2010 odraža dejansko porabo proračunskih sredstev in dejanske 
prihodke občine. 

- Da so sredstva proračuna v pomembnem pogledu porabljena v skladu s planom.  
 

Nadzorni odbor občine Miren – Kostanjevica na osnovi zgornjih ugotovitev izpostavlja sledeče 
pomembnejše pomanjkljivosti in nepravilnosti (kot že navedeno pri posamezni točki poročila): 

- Revizijska kontrola za leto 2010 ni bila izvedena. 
- Niso upoštevana vsa priporočila, ki so bila predlagana s strani revizorke v revizijskem poročilu št. 1-

2008. 
- Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2010 ni bilo izvedeno v predpisanem roku. 
- Za župana niso posebej izkazani stroški službenih potovanj. 
- V proračunu ni planirana postavka za službena potovanja v tujini. 
- KS Bilje: nenamenska poraba sredstev od telekomunikacij – prelivanje sredstev v druge namene. 
- Vse KS: prejeti računi so pomanjkljivo likvidirani, iz njih ni razvidno na kaj se nanašajo, zraven ni 

dobavnic oz. specifikacij, posledično tudi ni zagotovljena transparentnost porabe sredstev. 
- Nekatere KS: neracionalna raba sredstev in nakup opreme ter opravljene investicije brez zbiranja 

ponudb. 
- Ugotovljena je bila nepravilnost pri računski kontroli končne situacije za investicijo Razširitev 

pokopališča z mrliško vežico Miren – postavka 16004020. Izvajalec ni obračunal pogodbeno 
dogovorjenega popusta v višini 11% na znesek dodatnih del po aneksu 3. Nadzorni organ je tako 
situacijo potrdil, zaradi česar je občina izkazala v Zaključnem računu proračuna za leto 2010 večjo 
vrednost za 4.125 EUR in jo v letu 2011 tudi plačala. Občina je dolžna zahtevati vrnitev preveč 
plačanega zneska od izvajalca. 

- Sporna je zapadla obveznost do podjetja Primorje d.d. v znesku 20.595 EUR iz leta 2006, saj je NO 
v preteklih letih večkrat opozoril na kršenje pogodbenih obveznosti zaradi neplačila te obveznosti.  

- Zaradi neusklajenosti datuma zapadlosti obveznosti do dobaviteljev v računovodskih poročilih in 
izpisih iz računovodske evidence je nadzor otežen. 

 
Nadzorni odbor občine Miren – Kostanjevica na osnovi pregleda Zaključnega računa proračuna občine za 
leto 2010 podaja sledeča priporočila (kot že navedeno pri posamezni točki poročila): 

- Priporočamo bolj realno oz. kritično planiranje prihodkov in odhodkov, saj je realizacija proračuna 
vedno pod planom. 

- Nujno uvesti redne revizijske kontrole (Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema 
notranjega nadzora javnih financ v 10. členu določa, da proračunski uporabniki, katerih letni 
proračun presega 500 mio SIT (2.086.400 €) so dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja 
vsako leto). 

- V proračun naj se vključi tudi postavka za službena potovanja v tujini. 
- Stroški službenih potovanj župana naj se evidentirajo posebej. 
- Pri poslovanju KS priporočamo večjo kontrolo upravičenosti odhodkov ter popolnosti dokumentov 

(opremljenost dokumentov kot so dobavnice, specifikacije in zaznamki na dokumentih, kot so namen 
nakupa oz. porabe sredstev). 

- Statute krajevnih skupnosti bi bilo potrebno ažurirati. 
- Z večjo skrbnostjo preveriti pravilnost obračunanih zneskov dogovorjenih popustov na situacijah in 

vzpostavitev delovanja notranjih kontrol. 
- Izdelovanje investicijske dokumentacije pri vseh postavkah investicij skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
- Izvajati revidiranje projektne in investicijske dokumentacije pred odločitvijo o začetku izvedbe 

investicije. 
- Občina mora v najkrajšem možnem času poplačati zapadle obveznosti do Primorja iz leta 2006. 
- Vzpostaviti je potrebno ustrezen sistem evidentiranja zapadlosti obveznosti do dobaviteljev. 
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Poročilo je dokonček akt nadzornega odbora Občine Miren - Kostanjevica. 
 
 
Miren, 01.07.2011 
 
PRILOGE: 

- neposredni nadzor 5x 
 
 
 
 

Nadzorni odbor  
 

Občine Miren – Kostanjevica 
 

predsednik: Dimitrij Pregelj 
 
 
VROČITI: 

- Župan Občine Miren - Kostanjevica 
- Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica 
- Arhiv NO 

 


